QUEM SOMOS NÓS
CELEBRATING 21 YEARS OF OPERATION IN 2020

O especialista
em Educação
Marítima e
Provedor de
Treinamento para
a área Oﬀshore
e de transporte
marítimo da
industria Áfricana

www.seatrain.co.za

• Somos um provedor de formação
e treinamento marítimo africano,
credenciado internacionalmente,
especializado no desenvolvimento
de estratégias de recursos humanos
sustentáveis e soluções de treinamento
para o setor marítimo e oﬀshore.
• Trabalhamos em estreita colaboração
com nossos clientes e concessionários para
identiﬁcar necessidades especíﬁcas de
treinamento, levando em conta metas de
longo prazo e conteúdo local e requisitos
de transformação.
• Oferecemos uma ampla gama de cursos
de treinamento credenciados em um
local de baixo custo e que fala inglês Cidade do Cabo, África do Sul - e todos os
treinamentos e educação obrigatórios são
totalmente credenciados pela Autoridade
de Segurança Marítima da África do Sul
(SAMSA) ou OPITO, e portanto, totalmente
compatível com o STCW 2010 (emendado
em Manila) e outros padrões e requisitos
do setor.

Construir a capacidade de
competências Africanas no
setor de petróleo e gás é o
objetivo de muitos países
Africanos - e é um objetivo que,
como a Seatrain, apoiamos há
mais de duas décadas.

• Somos uma subsidiária integral da
Academia Sul-Africana de Treinamento
Marítimo (SAMTRA), uma empresa
renomada por seus programas de
desenvolvimento de habilidades e
treinamento de simulação. Nossa
associação com a SAMTRA e outros
provedores de treinamento credenciados
nos permite oferecer uma ampla variedade
de programas / cursos de treinamento.

PORQUE ESCOLHER SEATRAIN COMO
SEU PROVEDOR DE TREINAMENTO
• Os nossos ‘pipelines’ de formação forneceram vários Certiﬁcados de
Competência de Master Mariner e Chief Engineer (Unlimited) da STCW 2010 em
países africanos como Angola.
• Todo o treinamento é feito nos mais altos padrões
internacionais. Nossos serviços são totalmente
compatíveis com a norma ISO 9001: 2015 e certiﬁcados
pelo Bureau Veritas. Também oferecemos cursos
completos de simulador de pontes e cursos oﬀshore em
parceria com a SAMTRA e os principais fornecedores
internacionais.

O QUE NÓS FAZEMOS
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Projetamos e fornecemos
programas de
CONTEÚDO LOCAL de
acordo com as necessidades
individuais do cliente.

Oferecemos serviços de
GESTÃO e ADMINISTRAÇÃO de
ponta a ponta.

Os cursos incluem estudos de língua
inglesa, estudos superiores com
credenciamento internacional STCW,
cursos curtos em STCW e uma ampla
gama de cursos especíﬁcos
da indústria.

• A África do Sul oferece treinamento acessível, de alta
qualidade e tirar visto não e obrigatório (para algumas
nacionalidades) alem disso, o treinamento oferecido é
acessível a distancia.

Estes estão disponíveis para
treinamento de Oﬁcial, Cadete e
Avaliação (convés e engenharia)
e incluem projeto de programa,
logística, treinamento, gerenciamento
de desempenho e tutoria adicional
para alunos que possam enfrentar
desaﬁos acadêmicos.

Visite www.seatrain.co.za para ver toda a gama de serviços
e cursos de treinamento oferecidos.
Patrocinador oﬁcial
do Programa de
Estudantes para a
Africa Oil Week 2019

CONTATE-NOS

www.seatrain.co.za

Treinar e desenvolver pessoas pode ser um exercício
demorado e caro – a menos que você faça parceria com
pessoas experientes que sabem o que estão fazendo.

Seatrain SA

@SeatrainSA
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