Czym są Bioszkolenia.pl?
Jest to projekt skierowany do studentów i absolwentów kierunków laboratoryjnych. Obejmuje
szkolenia z chromatografii gazowej i cieczowej. Umiejętność ta jest wysoko ceniona na rynku
pracy i mało jest specjalistów w tej dziedzinie. Oczywiście każdy student kierunków laboratoryjnych
brał udział w zajęciach z chromatografii jednak pracodawcy uważają, że nie jest to wystarczająca
wiedza (nienowoczesny sprzęt, duże grupy ćwiczeniowe, niewystarczająca ilość ćwiczeń
praktycznych). Absolwent poszukujący pracy powinien wykazać się w CV doświadczeniem
zawodowym (co jest mało możliwe ;)) lub przebytymi kursami. W innym przypadku ma małe szanse
aby być wziętym pod uwagę w procesie rekrutacji.
Cel szkolenia
Koszt szkolenia z chromatografii gazowej lub cieczowej z takim programem jak oferowany
przez Bioszkolenia.pl (20h-4dni-2 weekendy) wynosi około 3000zł. Dzięki projektowi
Bioszkolenia.pl najbardziej prestiżowe firmy na rynku laboratoryjnym: WESSLING, Analytical R&D,
Spark Lab, OBIKS, postanowiły zainwestować w rozwój ambitnych studentów, dając im możliwość
zdobycia istotnych praktycznych umiejętności samodzielnej obsługi chromatografu. Cena szkolenia
dla studenta wynosi 1149zł, resztę pokrywają sponsorzy. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Zakres szkoleń
Szkolenie odbywa się w akredytowanych laboratoriach, które do analiz chromatograficznych używają
najnowocześniejszego sprzętu. Zgodnie z wymaganiami pracodawców i BHP oraz w celu uniknięcia
uszkodzenia sprzętu, szkolenie jest całościowe czyli od podstaw do skomplikowanych zagadnień.
Z tego też wynika ilość godzin szkoleniowych (20h-4dni-2 weekendy). Krótsze szkolenia o
mniejszym zakresie nie dadzą gwarancji w pełni ugruntowanej wiedzy. Szkolenie odbywa się w
małych 5-8 osobowych grupach i zawiera aż 16 godzin zajęć praktycznych. Dzięki temu każdy
uczestnik zdobędzie umiejętność samodzielnej obsługi sprzętu oraz analizy otrzymanych danych.

Co otrzymujesz po odbytym kursie?
Uczestnik otrzymuje świadectwo/certyfikat opisujące zdobyte na szkoleniu umiejętności. Jest ono
wystawiane bezterminowo przez dobrze znane w Polsce i za granicą certyfikowane, akredytowane
laboratoria. Świadectwo wystawiamy w języku polskim oraz na specjalne życzenie w języku
angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim czy hiszpańskim.
Baza Ekspertów
Każdy uczestnik szkolenia posiadający zaświadczenie może bezpłatnie zapisać się w Bazie
Ekspertów. Dzięki temu będzie widoczny dla wszystkich pracodawców prowadzących rekrutacje w
kraju i za granicą.

Jak zapisać się na szkolenie?
W tym celu należy odwiedzić stronę www.bioszkolenia.pl . Wybieramy miasto, termin i rodzaj
szkolenia. Wypełniamy formularz zgłoszeniowy i otrzymujemy maila zwrotnego z potwierdzeniem
rezerwacji i danymi do przelewu.
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