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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng,thái độ :
- Kiến thức
+ Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của máy biến áp, động cơ điện 1
pha, động cơ điện 3 pha...
+ Biết được quy trình lắp đặt mạch điện chiếu sáng căn hộ;
+ Hiểu được ký hiệu trên bản vẽ, phương pháp lắp đặt các khí cụ điện khi thi công mạch điện chiếu sáng
căn hộ cấp 4, nhà cao tầng,
+ Lắp đặt hệ thống camera quan sat, hệ thống mạng nội bộ
+Lắp đặt thiết bị điện thông minh: nhà ở, nhà phố, biệt thự…..
- Kỹ năng:
+ Lắp đặt mạng điện chiếu sáng căn hộ, các mạch điện điều khiển trong sinh hoạt.
+ Thực hiện tốt các quy tắc an toàn điện và biện pháp bảo hộ lao động
-Thái độ :
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công
nghiệp.
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.
2. Cơ hội việc làm
- Vào các nhà máy, xí nghiêp, khách sạn...làm nhân viên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện.
- Làm việc tại các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh thiết bị điện, hoặc các công ty xây lắp điện
-Tham gia thi công, lắp đặt điện nhà ở, các công trình chiếu sáng công cộng
3. Ưu đãi

Được giảng viên tư vấn và định hướng việc làm sau khi hoàn tất khóa học.

