
✓ Szeretné csökkenteni emelkedő energiaköltségeit? 

✓ Szeretné energiahatékonyabban üzemeltetni vállalatát? 

✓ Van Önöknél olyan munkatárs, aki tudja, hogy mely pontokon, hogyan lehet az 
energiafogyasztást leghatékonyabban csökkenteni? 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tudásközpontja októberben ismét elindítja 
gyakorlatorientált energetikai továbbképzését, az EUREM Energiagazdász képzést, 
amelynek segítségével gyorsan és hatékonyan csökkentheti energiaköltségeit. 

EUREM Energiagazdász képzés 
Energiahatékonyságra hangolva 

Az Energiagazdász képzés nemzetközi l icenc alapján szervezett komplex 
energiahatékonysági továbbképzés, amelynek segítségével hatékony és gyors csökkenés 
érhető el a vállalat energiaköltségeiben. A nemzetközi EUREM EnergyManager képzés 
több mint egy évtizedes tapasztalata bizonyította, hogy a saját munkatársak képesek a 
lehető leghatékonyabban felismerni az energiamegtakarítási lehetőségeket.  

Az EUREM EnergyManager képzés egy olyan nemzetközi szinten elismert komplex 
program, amely jelenleg 33 országban fut és világszerte több mint 5200 végzett résztvevővel 
rendelkezik. Már hazánkban is számos vállalat dolgozik saját Energiagazdásszal. 

Miért érdemes részt venni? 
Számtalan érv szól amellett, hogy egy vállalat energiagazdászt alkalmazzon. Az eddigi 
tapasztalatok alapján valamennyi hazai vállalat jelentős megtakarítási potenciállal 
rendelkezik, csupán a megfelelő szakemberre van szükségük ezen pontok megtalálásához. 
A költségcsökkentés növeli a vállalat versenyképességét, valamint hozzájárul a 
klímavédelemhez. Eddigi résztvevőink átlagos éves megtakarítása évi 17 millió forint felett

Az EUREM program előnyei 
•  azonnali költségcsökkentő hatás – eddigi résztvevőink átlagosan évente 17 millió forint feletti 

megtakarítást értek el 
• nemzetközileg elismert oklevél – egyedi, résztvevőnként sorszámozott EUREM logóval 
• nemzetközi networking, kapcsolati tőke – nemzetközi EUREM konferencia és weblap 
• interaktív órák, gyakorlatias oktatás – gyakorlati példákkal, valós esettanulmányokkal 
• tapasztalatcsere, best practice-k megvitatása – a képzés alatt és azt követően egyaránt 
• gyakorlati életből érkező, tapasztalt oktatók

Miben egyedi, miben különbözik ez a képzés a többi hasonló témájú programtól? 
Az Energiagazdász képzés egyedisége, hogy egy rendkívül gyakorlatorientált és komplex 
elméleti részt követően a résztvevők kidolgoznak egy energiahatékonysági projekttervet 
saját vállalatukra vonatkozóan. Ezzel azonnali jelentős költségmegtakarítást érhetnek el, 
majd ezt követően már önállóan is képesek lesznek projektek tervezésére, megvalósítására, 
így akár az első projektet tovább vihetik, akár teljesen új témákban tudnak új projekteket 
indítani. Alább olvashat egy cikket, amely a HR portálon jelent meg és amelyben több 
korábbi projektről olvasható beszámoló. Kérjük kattintson erre a linkre. 

https://www.hrportal.hu/hr/megtakaritas-gyorsan--konnyen--energiahatekonyan-20190626.html


További információk a képzésről: 
EUREM-brosúra
Tervezett ütemterv, a  képzés órarendje, dátumai
www.duihk.hu/eurem

Kurzusindítás: 2019.10.17.
Kedvezményes jelentkezési határidő a Weishaupt Kft. partnerei számára: 2019.09.17.

Várjuk jelentkezését!
Kérdések esetén forduljon hozzám bizalommal!
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https://www.ahkungarn.hu/fileadmin/AHK_Ungarn/Dokumente/Trainings/EUREM/EUREMflyerHU.pdf
https://www.ahkungarn.hu/fileadmin/AHK_Ungarn/Dokumente/Trainings/EUREM/UEtemterv-2019.osz.pdf
https://www.ahkungarn.hu/hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/eurem-es-energiaworkshopok/

