Kurzy

ICTS EUROPE – KURZY BEZPEČNOSTI V LETECTVÍ

ICTS Europe je již dlouho synonymem kvalitních řešení v oblasti letecké bezpečnosti. ICTS je v sektoru bezpečnosti v letectví
již přes dvě desetiletí světovou jedničkou a za tuto dobu si vybudovala vynikající renomé díky svému profesionálnímu
a inovativnímu přístupu a díky kvalitě služeb, které svým klientům poskytuje. Jako součást našich služeb a technologií, mezi
něž patří i naše čítačová vzdělávací platforma, nabízíme jedinečnou kombinaci odbornosti na poli letecké bezpečnosti,
nejnovějších metod počítačového vzdělávání a bohatých zkušeností v oblasti vzdělávacích kurzů.
Níže uvedené kurzy pocházejí z dílny Oddělení kontroly kvality výrobků a školení (PQC&T) společnosti ICTS Europe.
V následující tabulce jsou uvedeny některé z našich nejžádanějších kurzů:
KÓD
2A
2G
2H
2I

2J

3A

3B

3C
3D
3E
3F

3G

KURZ
Zákl. kurz pro
bezpečnostní pracovníky
v letectví
Každoroční opakovací
kurz bezpečnosti
Kontrola cestovních
dokladů
Kurz pro vedoucí /
koordinátory bezpečnosti
u leteckých dopravců
Jednání
s problematickými
pasažéry / bezpečnostní
kurz pro posádku
Kurz obecného
bezpečnostního
povědomí
Kurz DetAct
Kurz pro obsluhu
bezpečnostního
stanoviště (letiště)
Kurz pro kontrolory
příručních zavazadel
Kurz pro vedoucího týmu
bezpečnostního
stanoviště pro cestující
Kurz pro vedoucího
kontroly příručních
zavazadel
Kurz pro vedoucího
směny bezpečnostních
stanovišť

BĚŽNÉ
TRVÁNÍ
5 dní ve třídě
a 5 dní praxe
½ až 1 den ve
třídě
2 až 4 dny ve
třídě
a 2 – 6 dní praxe
Na míru, dle
dohody
1 až 2 dny ve
třídě
4 až 6 hodin ve
třídě
2 až 3 dny ve
třídě
+ cvičení v
terénu
5 dní ve třídě
a 5 dní praxe
5 dní ve třídě
a 5 dní praxe
4 dni ve třídě
a 5 dní praxe
4 dni ve třídě
a 5 dní praxe

MAX.
VEL.
TŘÍDY
16
14
14
Dle
dohody
12

-

POZNÁMKY
Tento kurz splňuje požadavky hlavních regulačních orgánů, např. US
TSA, Ministerstva dopravy VB, EU a ECAC, kladené na bezpečnostní
pracovníky letišť bez kontaktu s cestujícími (DfT Level 1)
Pro různé bezpečnostní pracovníky v letectví. Obsahuje aktualizované
profesní informace a posiluje odborné dovednosti.
Pro bezpečnostní pracovníky v letectví, pro pracovníky odbavující
cestující (check-in) a pro příslušné úřady. Možnost integrace IT
pomůcek.
Tomuto kurzu předchází analýza a průzkum konkrétních potřeb klienta
Pro pracovníky odbavující pasažéry, pro palubní personál a pro
bezpečnostní pracovníky na letištích
Podpora vzdělávání pomocí počítačů

12

Identifikace podezřelých jedinců a činností a určení vhodných kroků.
Určeno pro bezpečnostní pracovníky, zaměstnance letišť a leteckých
dopravců, pro policisty a další. Počítačové pomůcky ve vývoji

16

Podpora počítačové vzdělávací platformy Eagle

16

Podpora počítačové vzdělávací platformy Eagle

14
14

6 dní ve třídě
a 7 dní praxe
14

Pro profesionální dohled nad činnostmi prováděnými na
bezpečnostním stanovišti a vedení týmu 3 – 4 bezpečnostních
pracovníků. Podpora počítačové vzdělávací platformy Eagle
Pro profesionální dohled nad kontrolou příručních zavazadel a vedení
týmu 3 – 4 bezpečnostních pracovníků. Podpora počítačové vzdělávací
platformy Eagle
Pro profesionální dohled nad činnostmi několika bezpečnostních
stanovišť (např. v rámci systému s centrálním bezp. stanovištěm) a
vedení středně velkého týmu bezpečnostních pracovníků (6 – 20).
Podpora počítačové vzdělávací platformy Eagle. Zahrnuje témata
kurzu pro vedoucího týmu bezpečnostního stanoviště pro cestující
(3E).

KÓD

3H

3I
4A
4B
5A
5B

5C

5D
5E

KURZ

BĚŽNÉ
TRVÁNÍ

Kurz pro vedoucího
směny kontroly
příručních zavazadel

6 dní ve třídě
a 7 dní praxe

Kurz pro rentgenisty

3 dny ve třídě
a 5 dní praxe
5 dní ve třídě
a 5 dní praxe

Kurz pro bezpečnostní
pracovníky v nákladní
dopravě
Kurz pro vedoucího
bezpečnosti v nákladní
dopravě
Kurz pro školitele
bezpečnosti v letectví
Kurz pro instruktory
rentgenistů
Instruktor rentgenistů
(kontrola příručních
zavazadel a
bezpečnostní
stanoviště)
Školení bezpečnostních
pracovníků na
pracovišti
Kurz péče o zákazníky
pro zaměstnance letišť
a leteckých dopravců

3 dny ve třídě
a 5 dní praxe
5 dní ve třídě
a 5 dní praxe
5 dní ve třídě a
1 vedený kurz
5 dní ve třídě
a 1 vedený kurz

MAX.
VEL.
TŘÍDY

POZNÁMKY

14

Pro profesionální dohled nad kontrolou zavazadel a vedení týmu až
20 bezpečnostních pracovníků. Podpora počítačové vzdělávací
platformy Eagle. Zahrnuje témata kurzu pro vedoucího kontroly
příručních zavazadel (3F) Kandidáti by měli projít výběrovým
řízením.

10

Pouze pro zkušené a certifikované rentgenisty.

16

Kurz se řídí mezinárodními a národními pravidly bezpečnosti
v nákladní dopravě

14
12

Pro zkušené bezpečnostní pracovníky určené k povýšení do
funkce, z níž budou dohlížet na jednotky o 3 a více bezpečnostních
pracovnících.
Požaduje se předchozí praxe bezpečnostního pracovníka v letectví.
Kandidáti musejí projít výběrovým řízením.

10

Požaduje se předchozí praxe rentgenisty.

10

Integrace počítačové vzdělávací platformy Eagle. Kandidáti (u nichž
se požaduje předchozí zkušenost v roli rentgenisty) by měli projít
výběrovým řízením.

1 den ve třídě
a 1 den praxe

16

Pro týmové vedoucí a vedoucí směn, kteří prošli výběrovým
řízením.

½ až 1 den ve
třídě

20

Pro bezpečnostní pracovníky – zaměstnance letišť nebo leteckých
dopravců.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Potřebujete-li další informace nebo chcete-li se dozvědět více o tom, jak může Eagle pomoci právě vaší organizaci,
neváhejte se na nás obrátit:
Eagle Team
ICTS Europe Systems
Lynton House, 1st floor,
7-12 Tavistock Square
London WC1H 9LT
Spojené království
Tel.: +44 - 207 - 7874 7551
Email: eagle@icts.co.uk
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