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Nowy sezon szkoleniowy w Akademii CREATON

Zdobycie nowej, cennej wiedzy teoretycznej, doskonalenie umiejętności z zakresu montażu pokryć i akcesoriów
dachowych oraz możliwość zwiedzenia najnowocześniejszej w Europie fabryki dachówek ceramicznych – to tylko
niektóre korzyści, jakie odniosą fachowcy, którzy wezmą udział w zajęciach Akademii CREATON. Uczestnicy
kolejnego sezonu będą mieli okazję poznać nowy, uatrakcyjniony program szkoleniowy oraz skorzystać z
poszerzonego zaplecza technicznego.

Akademia CREATON mieści się przy fabryce dachówek w Widziszewie, położonym 50 kilometrów od Poznania.
Zajęcia prowadzone w jej ramach skierowane są do przedstawicieli branży budowlanej różnych specjalizacji: dekarzy,
architektów, konstruktorów. Stanowią one okazję nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności, ale
także wymiany doświadczeń zawodowych. Stwarzają możliwość wysłuchania opinii ekspertów oraz zapoznania się z
nowościami rynkowymi.
Doświadczenie, wiedza i innowacyjność
Wszystkie szkolenia (podzielone na trzy stopnie zaawansowania) prowadzone są na najwyższym poziomie
merytorycznym, przez wykwalifikowanych specjalistów. Stanowi to gwarancję kompleksowego rozeznania we
wszystkich poruszanych zagadnieniach, a także doskonałej znajomości aktualnych trendów w branży dekarskiej.
Jak co roku, plan szkoleniowy w Akademii CREATON nastawiony jest na maksymalną efektywność. Zajęcia
prowadzone są w niewielkich, liczących do kilkunastu osób grupach, co pozwala na otwarte, indywidualne podejście do
każdego uczestnika. Taka forma sprzyja zadawaniu pytań ekspertom oraz swobodnej wymianie doświadczeń, a także
integracji pomiędzy fachowcami. W trakcie zajęć kompleksowo omówione zostaną również rozwiązania najczęstszych
problemów, na jakie natrafiają dekarze w trakcie swojej pracy.
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Dla wielu uczestników niezwykle pouczającym doświadczeniem może być również zwiedzenie fabryki dachówek
ceramicznych w Widziszewie. Jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie. W trakcie wizyty zwiedzający
mają okazję między innymi zapoznać się ze stosowanymi w zakładzie procesami suszenia i wypalania dachówek.
Nowe techniki, nowe umiejętności
Udział w szkoleniach Akademii CREATON nie ogranicza się jednak tylko do zdobywania wiedzy teoretycznej. W
nowym sezonie jeszcze większy nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Zapewnione przez firmę CREATON
Polska rozbudowane zaplecze techniczne (wykorzystujące w pełni wyposażone i profesjonalne stanowiska pracy)
pozwala na kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych. W ramach stałego podnoszenia poziomu szkoleń
poszerzone zostało ono o kolejne elementy – nowe daszki do ćwiczeń oraz ekran interaktywny.
Ustalony program przewiduje między innymi dokładne zapoznanie się z produktami marki CREATON od strony
technicznej. O ich zaletach uczestnicy zajęć będą mogli przekonać się samodzielnie, w trakcie montażu różnego
rodzaju materiałów na specjalnie przygotowanych w tym celu modelach dachów.
Wszyscy fachowcy, którzy ukończą szkolenie, otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, nabycie nowych
umiejętności i podniesienie kwalifikacji. Zgłoszenia do udziału w zajęciach Akademii przyjmują Doradcy CREATON
Polska. Zainteresowane osoby znajdą informacje kontaktowe na stronie internetowej www.creaton.pl .
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