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Elastyczne szkolenia w siedzibie klienta
W okolicznościach, w jakich się znaleźliśmy, w Berndorf
Band Group jesteśmy szczególnie mocno zdeterminowani,
aby zapewnić najlepsze możliwe wsparcie w siedzibie
klienta. W tym celu mobilne centrum szkoleniowe Berndorf
Band Group zostało wzbogacone o najnowsze technologie,
które umożliwiają jego wykorzystanie na całym świecie.
Dzięki naszym wysiłkom zorganizowanie szkolenia u klienta
jeszcze nigdy nie było prostsze i wygodniejsze. W celu
przygotowania sesji z mobilnym centrum szkoleniowym
2.0 wysyłamy ekspertów z całym niezbędnym sprzętem
i materiałami. Klient zapewnia jedynie pomieszczenie, prąd
i gazy techniczne.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
» Ukierunkowane szkolenie pracowników pod kątem wczesnego wykrywania uszkodzeń
i ich szybkiego usuwania.
» Obecność na miejscu ekspertów firmy Berndorf, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.
» Brak konieczności ponoszenia kosztów wiz, podróży, zakwaterowania i utrzymania
szkolonych pracowników.
» Bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy przy taśmie stalowej.
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Praktyczne doświadczenie
z ekspertami firmy Berndorf
Dzięki wieloletnim pracom rozwojowym w mobilnym
centrum szkoleniowym Berndorf Band Group można teraz
wyświetlać jeszcze bardziej realistyczne symulacje taśm.
Kompaktowe wymiary w połączeniu z zaawansowanym
systemem naciągu taśmy przekładają się na możliwość
prowadzenia szkoleń w zakładzie klienta z udziałem
dwóch pracowników. Oznacza to, że szkolenia mogą
odbywać się w znanym pracownikom otoczeniu. Ponadto
instruktor z firmy Berndorf może bezpośrednio pomóc
w rozwiązaniu problemów produkcyjnych klienta. Oprócz
zajęć praktycznych podczas szkolenia nasi certyfikowani
instruktorzy prowadzą również wykłady teoretyczne.
Szkolenie organizowane przez firmę Berndorf kończy się
otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa.

Podczas szkolenia z mobilnym centrum szkoleniowym
2.0 Berndorf Band Group uczestnicy dowiadują się, jak
samodzielnie naprawiać drobne usterki oraz zdobywają
umiejętności potrzebne do wczesnego rozpoznawania
i oceny ryzyka uszkodzenia taśmy. Nowo zdobyta wiedza
pomoże pracownikom uniknąć poważnych uszkodzeń
i dłuższych przestojów w produkcji. Szkolenie obejmuje
następujące zagadnienia:
» Naprawa wgnieceń i odkształceń
» Naprawa rys i podcięć
» Wstawianie łat i trapezów
» Spawanie pęknięć
» Wstawianie klinów
» Naprawa uszkodzonych krawędzi taśm stalowych
» Techniki pomiarowe: pomiar uszkodzeń przed naprawą,
w jej trakcie oraz po zakończeniu
» Testowanie różnych narzędzi serwisowych firmy Berndorf
» Narzędzie do łatania i inne zastosowania na życzenie
Od lat organizujemy niezwykle popularne Dni Techniczne
w Berndorf, które można łatwo połączyć z rezerwacją
mobilnego centrum szkoleniowego. W części teoretycznej
eksperci firmy Berndorf dzielą się swoją wiedzą na
temat zastosowań taśm stalowych. Następnie można
wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce z pomocą
mobilnego centrum szkoleniowego.
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Jeśli klient preferuje szkolenia lokalnie, może nas
odwiedzić w jednym z naszych centrów szkoleniowych
na całym świecie. Zachęcamy do kontaktu z ekspertem
Berndorf Band Group w celu uzyskania pomocy
w wyborze najlepszego rozwiązania.

Placówki naszej globalnej sieci sprzedaży i obsługi klienta można znaleźć na stronie
www.berndorfband-group.com.
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