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Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu jest jedną z największych i najbardziej
cenionych firm edukacyjnych działających na Dolnym Śląsku. W naszych Ośrodkach Kształcenia
Zawodowego szkolimy około 20 tysięcy osób rocznie w ponad 100 zawodach i specjalnościach w całym
województwie dolnośląskim. Dysponujemy dobrze rozwiniętą bazą szkoleniową, wyposażoną w nowoczesny
sprzęt dydaktyczny (komputery, rzutniki multimedialne, zestawy multimedialne, urządzenia spawalnicze,
wózki jezdniowe). Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) nadało dwóm naszym pracowniom
komputerowym we Wrocławiu Certyfikaty Laboratorium ECDL. Dysponujemy bogatym bankiem programów
nauczania. Kursy organizowane są w oparciu o stale aktualizowane, modułowe programy szkolenia,
dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych oraz wymagań pracodawców. Starannie dobieramy
współpracowników. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów praktycznej
nauki zawodu z wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i
Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Aż siedem naszych Ośrodków
Kształcenia Zawodowego posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w określonych klasach i
specjalnościach. Gwarantujemy Państwu profesjonalizm i zajęcia w miłej atmosferze. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych naszą ofertą szkoleniową do odwiedzenia Ośrodków Kształcenia Zawodowego na terenie
Dolnego Śląska. Współpraca z nami przyniesie Państwu wiele korzyści i satysfakcji.
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