
PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW LOGISTYKÓW

CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 tygodnie

Dokładny program działań treningowych:

Niedziela

1 tydzień

Przyjazd uczestników i spotkanie powitalne wraz z zestawem informacji  ułatwiających

adaptację (uczestnicy otrzymują infopack dotyczący miejsca zakwaterowania, transportu w

Bolonii,  planowanego programu kulturowego,  kontaktu  z  organizacją  IFOM i  mentorem

podczas czasu trwania całego projektu w Bolonii) 

 Zapoznanie ze strukturą miejsca zakwaterowania oraz z  pokazanie najbliższej  okolicy

(supermarket, apteka, bankomat) 

Kolacja powitalna. Informacje na temat miejsc praktyk, odpowiedzi na ewentualne pytania

uczestników projektu 

Poniedziałek

1 tydzień

Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania IFOM i firmami w których uczniowie odbędą staż. 

Wizyta  w  miejscu  pracy  wraz  z  opiekunem  z  organizacji  IFOM  (zapoznanie  z

przedsiębiorstwem,  opiekunem  w  miejscu  praktyk,  zadaniami  wykonywanymi  przez

uczestnika  projektu,  ustalenie  warunków  i  godzin  pracy).  Szkolenie  w  zakresie  bhp

i p.poż., zapoznanie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi, strukturą organizacji

firmy, przedmiotem jej działania, formą prawna firmy.

 Spotkanie z innymi uczestnikami programu

Wtorek

1 tydzień

Organizacja przedsiębiorstwa logistycznego: zapoznanie z zakresem działania, składnikami 

majątkowymi i podmiotami współpracującymi z firmą.

Środa

1 tydzień

Zapoznanie z obiegiem dokumentów w firmie, obserwacja zasad wypełniania dowodów 

własnych i obcych.

Czwartek

1 tydzień

Poznanie systemów informatycznych przydatnych w funkcjonowaniu firmy.

Zapoznanie się z formami i metodami ewidencji księgowej.

Piątek

1 tydzień

Wykorzystanie technologii komputerowej do przetwarzania danych, sporządzanie 

dokumentów.

Sobota

1 tydzień

Zwiedzanie  Reggio  Emilia  w formie  gry  miejskiej  (uczestnicy  otrzymują  do  wykonania

zadania polegające na odnalezieniu najbardziej znanych i charakterystycznych punktów w

Reggio  Emilia.  Gra  miejska  umożliwia  im  interakcję  z  mieszkańcami  i  możliwość
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wykorzystania  znajomości  języków  obcych.  Na  wykonanie  zadań  uczestnicy  mają  1,5

godziny) 

Niedziela

1 tydzień

Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Poniedziałek

2 tydzień

Obserwacja i sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

Wtorek

2 tydzień

 Obserwacja systemów informatycznych przydatnych do sporządzania zamówień do 

dostawców i odbiorców.

Środa

2 tydzień

Zapoznanie się ze sposobem przyjmowania zleceń i formami ich opracowywania.

Czwartek

2 tydzień

Obserwacja sposobu doboru środka transportu do realizacji zadania logistycznego.

Piątek

2 tydzień

Poznanie sposobu sporządzania dokumentacji transportowej.

Sobota

2 tydzień
Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Niedziela

2 tydzień
Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Poniedziałek

3 tydzień

Zapoznanie się z zasadami przygotowywania kompleksowej obsługi logistycznej.

Wtorek

3 tydzień

Udział w przygotowywaniu oferty usługi logistycznej.

Środa

3 tydzień

Udział w przygotowywaniu harmonogramu czynności związanych z usługami logistycznymi.

Czwartek

3 tydzień

Zapoznanie z zasadami BHP w magazynie.

Zapoznanie z obrotem towarów i harmonogramem dostaw, z formami składowania 
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towarów w magazynie.

Piątek

3 tydzień

Zapoznanie i obserwacja zasad przemieszczania przesyłek w magazynie i organizowania 

czynności dodatkowych.

Sobota

3 tydzień
Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Niedziela

3 tydzień

Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Poniedziałek

4 tydzień

Poznanie rodzajów regałów w magazynie, miejsc składowania towarów.

Wtorek

4 tydzień

Obserwacja obsługi zamówienia. Obserwacja odbioru przesyłek od nadawcy.

Środa

4 tydzień

Obserwacja organizacji gospodarki opakowaniami w magazynie. Rozpoznawanie rodzaju 

opakowania , organizacja i realizacja recyklingu.

Czwartek

4 tydzień

Dobieranie opakowania i przygotowywanie towaru do dystrybucji.

Piątek

4 tydzień

Nadawanie przesyłek do przewozu wraz z przygotowana dokumentacją transportową.

Oficjalne pożegnanie grupy oraz wręczenie certyfikatów. Ewaluacja działań.

Sobota

4 tydzień

Wyjazd do Polski
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List  of vocational training placements that have have expressed interest to

provide vocational training in the field ofin the field of Logistics:

Artoni  Trasporti spa .–Via  Romania,  22  -  42124  -  Reggio Emilia–  Tel:  0522 369111   –VAT

2248020352- http://www.artoni.com/

With over 13,000 corporate customers, 7 million deliveries a year, a network of 70

domestic branches, "Artoni" is one of the most important Italian companies in the

field  of  transport  and  logistics  engineering  and  management.  The  company

guarantees a wide range of services for national and international transport, design

and manufacture of logistics and supply chain management solutions.

Trasporti Integrati E Logistica S.R.L. Servizi E Management Til S.R.L.– Viale Trento Trieste 13 -

42124 Reggio Nell'Emilia (RE) – Tel: 0522 927658  –VAT 1808020356- http://www.til.it

Since 1999, "TIL" has been the leader in the rent of electric vehicles in Italy. It works

in  private  and  public  rental  of  vehicles,  also  for  older  people  and  people  with

disabilities.

Tnt  Global  Express–  Via  Luigi  Barchi,7  -  42124  Sesso  (RE)–  Tel:  0522  921738  –VAT

9399880153- http://www.tnt.it

TNT is one of the world’s largest express delivery companies. On a daily basis, TNT

Express  delivers  close  to  one  million  consignments  ranging  from  documents  and

parcels  to  palletised freight.  The company offers  road and air  delivery  services  in

Europe, the Middle East and Africa, Asia-Pacific and the Americas.

Emilcargo Reggio, S.r.l.– Via Gramsci 24 42124 REGGIO EMILIA (RE)– Tel: 0522 232533 –VAT

2054700352- http://www.emilcargore.com

"Emilcargo Reggio" takes care of transport and freight forwarding with highly efficient

performance.  Their  strength  lies  in  providing  a  service  based  on  safety  and

punctuality,  thanks  to  the integrated logistics system together with the electronic

transmission of shipping documents and the tracking of goods. Experience, reliability

and flexibility make easier air, maritime and land transport.

Francesco Tarantino

(IFOM Chief Executive)
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PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA TECHNIKÓW MECHANIKI

CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 tygodnie

Dokładny program działań treningowych:

Niedziela

1 tydzień

Przyjazd  uczestników  i  spotkanie  powitalne  wraz  z  zestawem  informacji

ułatwiających  adaptację  (uczestnicy  otrzymują  infopack  dotyczący  miejsca

zakwaterowania,  transportu  w  Bolonii,  planowanego  programu  kulturowego,

kontaktu z organizacją IFOM i mentorem podczas czasu trwania całego projektu w

Bolonii) 

 Zapoznanie  ze  strukturą  miejsca  zakwaterowania  oraz  z  pokazanie  najbliższej

okolicy (supermarket, apteka, bankomat) 

Kolacja powitalna.  Informacje na temat miejsc praktyk, odpowiedzi na ewentualne

pytania uczestników projektu 

Poniedziałek

1 tydzień

Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania IFOM i firmami w których uczniowie odbędą

staż. 

Wizyta  w  miejscu  pracy  wraz  z  opiekunem  z  organizacji  IFOM  (zapoznanie  z

przedsiębiorstwem, opiekunem w miejscu praktyk, zadaniami wykonywanymi przez

uczestnika projektu, ustalenie warunków i godzin pracy). 

Zapoznanie z systemem ochrony przeciwpożarowej  i  zasadami ogólnymi BHP oraz

zasadami bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach pracy. 

 Spotkanie z innymi uczestnikami programu

Wtorek

1 tydzień

Organizacja  stanowiska  pracy  oraz  czynności  związanych  z  realizacją  zadania.

Stosowanie metod montażu maszyn i urządzeń. Dobieranie narzędzi i przyrządów do

rodzaju wykonywanych prac montażowych.

Środa

1 tydzień

Przygotowywanie części maszyn i urządzeń do montażu. Ustawianie części maszyn,

zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach.

Czwartek

1 tydzień

Wykonywanie montażu połączeń. Wykonywanie montażu zespołów i mechanizmów

maszyn i urządzeń.

Piątek

1 tydzień

Sprawdzanie  jakości  wykonanego  montażu  maszyn  i  urządzeń.  Posługiwanie  się

narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

Sobota

1 tydzień

Zwiedzanie  Reggio  Emilia  w  formie  gry  miejskiej  (uczestnicy  otrzymują  do

wykonania  zadania  polegające  na  odnalezieniu  najbardziej  znanych  i
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charakterystycznych punktów w Reggio Emilia. Gra miejska umożliwia im interakcję z

mieszkańcami i możliwość wykorzystania znajomości języków obcych. Na wykonanie

zadań uczestnicy mają 1,5 godziny) 

Niedziela

1 tydzień

Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Poniedziałek

2 tydzień

Rozróżnianie  obrabiarek  skrawających.  Dobieranie  narzędzi  skrawających  do

wymagań  obróbki,  produkcji,  postaci  i  wielkości  obrabianych  przedmiotów.

Rozróżnianie rodzajów obróbek skrawaniem.

Wtorek

2 tydzień

Rozpoznawanie  w  dokumentacji  technologicznej  oznaczenia  sposobu  ustalenia  i

zamocowania obrabianego przedmiotu. 

Środa

2 tydzień

Dobieranie  narzędzi  skrawających  do  właściwości  obrabianego  materiału,  rodzaju

obróbki  i  obrabiarki.  Dobieranie  wartości  parametrów  skrawania  do  zabiegów

obróbki skrawaniem.

Czwartek

2 tydzień

Dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych, uwzględniając dokładność obróbki

obrabianych przedmiotów. Uzbrajanie obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe

do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Piątek

2 tydzień

Wykonywanie  operacji obróbki  skrawaniem  na  obrabiarkach  sterowanych

numerycznie.

Sobota

2 tydzień
Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Niedziela

2 tydzień

Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Poniedziałek

3 tydzień

Dobieranie metod do rodzaju obróbki ręcznej. Dobieranie materiałów do wykonania

elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

Wtorek

3 tydzień

Dobieranie narzędzi do wykonywania obróbki ręcznej. Wykonywanie prac z zakresu

obróbki ręcznej. Ocenianie jakości wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

Środa

3 tydzień

Dobieranie  obrabiarek  do  rodzaju  wykonywanych  prac  ślusarskich.  Dobieranie

materiałów do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

Dobieranie  narzędzi  i  przyrządów  pomiarowych  do  rodzaju  wykonywanej  pracy.
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Czwartek

3 tydzień

Wykonywanie  prac  z  zakresu obróbki  maszynowej.  Ocenianie  jakości  wykonanych

prac z zakresu obróbki maszynowej.

Piątek

3 tydzień

Rozróżnianie technik łączenia  materiałów.  Dobieranie  metod łączenia  materiałów,

narzędzi i sprzętu do wykonania tych połączeń. 

Sobota

3 tydzień Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Niedziela

3 tydzień

Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Poniedziałek

4 tydzień

Przygotowywanie  materiałów do wykonania  ich  połączeń.  Wykonywanie  połączeń

materiałów. Ocenianie jakości wykonanych połączeń.

Wtorek

4 tydzień

Posługiwanie  się  dokumentacją  techniczną  procesów  obróbki  i  montażu  części

maszyn  i  urządzeń.  Wykonywanie  obliczeń  wytrzymałościowych części  maszyn  i

urządzeń.

Środa

4 tydzień

Dobieranie technik i  metod do wytwarzania części  maszyn i  urządzeń.  Dobieranie

materiałów konstrukcyjnych do wytwarzania części maszyn i urządzeń.

Czwartek

4 tydzień

Dobieranie  rodzajów obróbki  cieplnej  i  cieplno-chemicznej  do wytwarzania  części

maszyn i urządzeń. Dobieranie narzędzi i urządzeń do wytwarzania części maszyn i

urządzeń.

Piątek

4 tydzień

Dobieranie metod zabezpieczeń części maszyn i urządzeń przed korozją. Sporządzanie

dokumentacji technologicznej obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Oficjalne pożegnanie grupy oraz wręczenie certyfikatów. Ewaluacja działań.

Sobota

4 tydzień

Wyjazd do Polski
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List of vocational training placements that have have expressed interest to 

provide vocational training in the field ofin the field of Mechanic, CNC:

CF3000 Automotive Eletronics srl-  Via Tonino Gualtieri,1, 42123 Reggio Emilia; Workshop: Via Yuri

Gagarin, 31 42123 Reggio Emilia Italy – Tel: +39 0522 361134– VAT:  -http://www.cf3000.it/

CF3000 srl was founded in 1999 as R&D of advanced electronics.  Active in particular in the

automotive sector, it has become a reference for the development and design of solutions for

on-board vehicle electronic collaborating with some of the world's leading manufacturers. A

team of designers and programmers ultra skilled helped to make CF3000 one of the Italian

most innovative and versatile in the field of automotive original equipment, creating solutions

that are now integrated on the most prestigious cars and on vehicles used daily for your

travels or for your work..

Brevini  S.p.a-  Via  Luciano  Brevini,  1/a,  Reggio  Emilia –  Tel:  +39  0522  9281–  VAT:

-http://www.brevini.com/

Brevini designs and produces a complete range of mechanical transmissions and hydraulic

and  electronic  components  which,  by  integrating  diverse  technologies,  ful  fills  the

requirements  of  many different  sectors.  In  this  new integrated perspective,  Brevini,  from

being a supplier of simple components from different companies becomes a single supplier of

complete systems. A company focused on leading the field in terms of customer satisfaction

thanks to a unique range of products, to its global geographical proximity and to customized

solutions, enhanced by the expertise acquired both internally and through the acquisitions

made over the past 30 years in Italy and abroad..

Comer  Industries-  Via  Magellano,  27-  42046  Reggiolo  (RE) –  Tel:  +39  0522  974111–  VAT:

-http://www.comerindustries.com/it

Comer Industries is a global leader in the design and production of advanced engineering

systems and mechatronic solutions for power transmission, supplied to major manufacturers

of agricultural and industrial machinery worldwide..

Francesco Tarantino

(IFOM Chief Executive)
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PROPONOWANY PROGRAM POBYTU DLA MECHANIKÓW POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

CZAS TRWANIA PRAKTYKI: 4 tygodnie

Dokładny program działań treningowych:

Niedziela

1 tydzień

Przyjazd uczestników i spotkanie powitalne wraz z zestawem informacji  ułatwiających

adaptację (uczestnicy otrzymują infopack dotyczący miejsca zakwaterowania, transportu w

Bolonii,  planowanego programu kulturowego,  kontaktu  z  organizacją  IFOM i  mentorem

podczas czasu trwania całego projektu w Bolonii) 

 Zapoznanie ze strukturą miejsca zakwaterowania oraz z  pokazanie najbliższej  okolicy

(supermarket, apteka, bankomat) 

Kolacja powitalna. Informacje na temat miejsc praktyk, odpowiedzi na ewentualne pytania

uczestników projektu 

Poniedziałek

1 tydzień

Zapoznanie ze strukturą funkcjonowania IFOM i firmami w których uczniowie odbędą staż. 

Wizyta  w  miejscu  pracy  wraz  z  opiekunem  z  organizacji  IFOM  (zapoznanie  z

przedsiębiorstwem,  opiekunem  w  miejscu  praktyk,  zadaniami  wykonywanymi  przez

uczestnika projektu, ustalenie warunków i godzin pracy). Szkolenie w zakresie bhp i p.poż.

Zapoznanie  z  obowiązującymi  regulaminami  wewnętrznymi,  strukturą  organizacji  firmy,

przedmiotem jej działania, formą prawna firmy.

 Spotkanie z innymi uczestnikami programu

Wtorek

1 tydzień

Organizowanie  stanowiska  pracy: Organizowanie  stanowiska zgodnie  z  obowiązującymi

wymaganiami  ergonomii,  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ochrony

przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

Środa

1 tydzień

Organizowanie stanowiska pracy: Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

podczas  wykonywania  zadań  zawodowych.  Określanie zagrożenia  związanego  z

występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Czwartek

1 tydzień

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych:

 przyjmowanie pojazdu samochodowego do diagnostyki oraz sporządzanie 

dokumentacji tego przyjęcia

 przygotowywanie pojazdu samochodowego do diagnostyki

 charakteryzowanie budowy pojazdów samochodowych oraz wyjaśnianie zasad 

działania podzespołów i zespołów tych pojazdów

 określanie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego
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Piątek

1 tydzień

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych:

 stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych do wykonania diagnostyki 

pojazdów samochodowych

 dobieranie metod oraz określanie zakresu diagnostyki podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych

Sobota

1 tydzień

Zwiedzanie  Reggio  Emilia  w formie  gry  miejskiej  (uczestnicy  otrzymują  do  wykonania

zadania polegające na odnalezieniu najbardziej znanych i charakterystycznych punktów w

Reggio  Emilia.  Gra  miejska  umożliwia  im  interakcję  z  mieszkańcami  i  możliwość

wykorzystania  znajomości  języków  obcych.  Na  wykonanie  zadań  uczestnicy  mają  1,5

godziny) 

Niedziela

1 tydzień

Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją i ustaleniami

Poniedziałek

2 tydzień

Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych:

 stosowanie programów komputerowych do diagnostyki pojazdów samochodowych

 wykonywanie pomiarów i badania diagnostycznego pojazdów samochodowych 

oraz interpretowanie  ich wyników

 ocenianie stanu technicznego pojazdów samochodowych

Wtorek

2 tydzień

 Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych:

 lokalizowanie uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na 

podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych

 szacowanie kosztów napraw pojazdów samochodowych

 dobieranie metod i określanie zakresu naprawy pojazdu samochodowego

Środa

2 tydzień

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych:

 wykonywanie demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 przeprowadzanie weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

 dobieranie zespołów  lub podzespołów pojazdów samochodowych lub ich 

zamienników do wymiany

Czwartek

2 tydzień

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych:

 wymienianie uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych z 

wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych

 wykonywanie montażu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 wykonywanie konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
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Piątek

2 tydzień

Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych:

 wyjaśnianie zasad eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobieranie 

materiałów eksploatacyjnych

 przeprowadzanie prób po naprawie pojazdów samochodowych

 ocenianie jakości wykonania naprawy 

Sobota

2 tydzień
Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją

Niedziela

2 tydzień
Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją

Poniedziałek

3 tydzień

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych:

 rozróżnianie metod diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych

 rozpoznawanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów

samochodowych

Wtorek

3 tydzień

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych:

 określanie zakresu diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych

 stosowanie programów komputerowych do diagnostyki układów elektrycznych i 

elektronicznych pojazdów samochodowych

 wykonywanie pomiarów diagnostycznych układów elektrycznych i elektronicznych 

pojazdów samochodowych

Środa

3 tydzień

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych:

 interpretowanie wyników pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych 

pojazdów samochodowych

 ocenianie stanu technicznego elementów oraz układów elektrycznych i 

elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń 

diagnostycznych

Czwartek

3 tydzień

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych: 

 analizowanie schematów elektrycznych pojazdów samochodowych

 lokalizowanie uszkodzeń układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych

Piątek

3 tydzień

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych: 

 dobieranie metod naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych

 dobieranie narzędzi i przyrządów do wykonania napraw układów elektrycznych i 
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elektronicznych pojazdów samochodowych i posługiwanie się nimi

Sobota

3 tydzień Realizacja proGramu kulturowego zgodnie z propozycją

Niedziela

3 tydzień
Realizacja programu kulturowego zgodnie z propozycją

Poniedziałek

4 tydzień

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych:

 wykonywanie demontażu układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych

 wymienianie uszkodzonych układów lub elementów elektrycznych i 

elektronicznych pojazdów samochodowych

Podsumowanie zdobytej przez ucznia wiedzy i umiejętności w minionym tygodniu.

Wtorek

4 tydzień

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych: 

 sprawdzanie działania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych  po naprawie

 przeprowadzanie prób po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych 

pojazdów samochodowych

Środa

4 tydzień

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych:

 posługiwanie się dokumentacją technologiczną procesów naprawy pojazdów 

samochodowych

 przestrzeganie zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami 

eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych

 ustalanie zakresu oraz terminów przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych

pojazdów samochodowych

Czwartek

4 tydzień

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych:

 przestrzeganie zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi

 rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych dotyczących obsługi i 

naprawy pojazdów samochodowych

 inicjowanie oraz wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

wpływających na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych.

Piątek

4 tydzień

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych:

 przestrzeganie zasad kontaktów z klientami

 komunikowanie się ze współpracownikami i przełożonymi
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Oficjalne pożegnanie grupy oraz wręczenie certyfikatów. Ewaluacja działań.

Sobota

4 tydzień

Wyjazd do Polski
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List  of vocational training placements that have have expressed interest to

provide vocational training in the field ofin the field of Car Mechanics:

1. Autofficina D.R. s.n.c. di Denti Franco & Rocchi Daniele  - Via Norvegia, 1, 42124 Reggio Emilia

– Tel: +390522 301608 – VAT: 0000000000 - http://www.autofficinadr.it/

"Autofficina D.R." is a car repair shop that deals with mechanic repair of all types of

vehicles,  car  electrical  repair,  air  conditioning,  car  electrical  box  repair  and  car

electronic management.

2. Alpacar Sas Di Viscovo Alfonso E C  . -  Via Adua, 98A, 42124 Reggio Emilia RE – Tel: +39 0522

511161– VAT: 01776570358 - http://www.alpacar.eu/

"Alpacar" is a car repair shop. Its owner, Alfonso, is particularly experienced in tires,

car electrical  repair  and mechanic,  and together with his  partners,  deals  with car

overhauls and repair.

3. Alecars di Cairo Alejandro Norberto   -Via Gagarin Juri, 33/2 - 42123 Reggio Nell'Emilia – Tel:

+390522 363050– VAT: 02551810357 - http://www.alecars.com

"Alecars"  offers  a  wide  range  of  services,  such  as  routine  maintenance,  general

repairs and electronic diagnostics for vehicles. It is also specialized in the repair of

engines,  electrical  services,  vehicle  emissions  control,  burglar  alarm  installation,

satellite and navigation systems, as well as repair of car air conditioners.

4. Auto  Zat  -  Via  Fratelli  Cervi,  171,  42124  Reggio  Emilia  –  Tel:  +390522  944220–  VAT:

00999310352  - http://www.gruppozatti.com

The company has  5  different  locations in  the region of  Emilia  Romagna and it  is

specialized in car dealership, car repair, tire change and vehicle inspections.

Francesco Tarantino

(IFOM Chief Executive)
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	Francesco Tarantino
	CF3000 srl was founded in 1999 as R&D of advanced electronics. Active in particular in the automotive sector, it has become a reference for the development and design of solutions for on-board vehicle electronic collaborating with some of the world's leading manufacturers. A team of designers and programmers ultra skilled helped to make CF3000 one of the Italian most innovative and versatile in the field of automotive original equipment, creating solutions that are now integrated on the most prestigious cars and on vehicles used daily for your travels or for your work..
	Brevini designs and produces a complete range of mechanical transmissions and hydraulic and electronic components which, by integrating diverse technologies, ful fills the requirements of many different sectors. In this new integrated perspective, Brevini, from being a supplier of simple components from different companies becomes a single supplier of complete systems. A company focused on leading the field in terms of customer satisfaction thanks to a unique range of products, to its global geographical proximity and to customized solutions, enhanced by the expertise acquired both internally and through the acquisitions made over the past 30 years in Italy and abroad..
	Comer Industries is a global leader in the design and production of advanced engineering systems and mechatronic solutions for power transmission, supplied to major manufacturers of agricultural and industrial machinery worldwide..
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