Rozwiń skrzydła dzięki darmowym szkoleniom
Instytut Austriacki zaprasza na drugą odsłonę szkoleń z języka niemieckiego i kompetencji
biznesowych. Projekt skierowany jest do małych firm, mikro przedsiębiorstw i osób
samozatrudnionych. Zajęcia będą odbywać się w Twoim powiecie.
Projekt ,,Rozwiń skrzydła…” ma na względzie przedsiębiorczych pracodawców, którym zależy na
podnoszeniu kompetencji swoich pracowników. W drugiej edycji zostanie przeszkolonych 60
wybranych osób, które chcą zacząć swoją przygodę z językiem niemieckim, bądź posiadają już
umiejętności w tej dziedzinie. Dzięki 100% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.) pracodawca nie ponosi żadnych kosztów
szkolenia.
Rozwiń skrzydła – opanuj język niemiecki
Ocena sytuacji na rynku pracy w regionie (WUP 2011) pokazała niewystarczające kwalifikacje
przedsiębiorców i pracowników z Małopolski pod względem znajomości języka niemieckiego
i miękkich kompetencji zawodowych, co negatywnie wpływa na konkurencyjność ich firm.
Przygotowana przez nas oferta pomoże zapełnić tę lukę, otwierając drogę do kontaktu z klientem
niemieckojęzycznym.
Rozwiń skrzydła – pracuj efektywnie
Kłopot z efektywnym organizowaniem własnego czasu, nieznajomość podstawowych technik
negocjacyjnych i autoprezentacyjnych, a w efekcie brak oczekiwanych wyników w pracy – typowe
problemy wynikające z braku wiedzy o tzw. miękkich kompetencji zawodowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, Instytut Austriacki wraz ze specjalistami w dziedzinie psychologii
biznesu opracował program szkoleń, który stanie się krokiem ku większej efektywności pracy osób
zatrudnionych w małopolskich firmach.
Nasze atuty:
- nauka niemieckiego pod auspicjami austriackiej placówki, zatrudniającej najlepszych lektorów
i native speakerów;
- program szkoleń biznesowych opracowany w oparciu o potrzeby mikro- i małych przedsiębiorstw;
- zerowe koszty szkolenia dla pracodawcy (szkolenia w 100% dofinansowane);
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – dzięki funduszom unijnym przeszkoliliśmy już ponad 500
osób w Małopolsce;
Jak do nas dołączyć?
Udział w szkoleniu wymaga zgody i oddelegowania przez pracodawcę. Wszystkie potrzebne
dokumenty znajdują się stronie www.oei.krakow.pl w zakładce Projekt unijny ,,Rozwiń Skrzydła…” II nabór. Pracodawca może oddelegować do projektu jednego pracownika zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Rekrutacja w toku
Nabór do projektu potrwa od 17.09 do 09.11 i będzie obejmować selekcję dokumentów
w oparciu o poprawność wypełnienia, kryteria preferencyjne oraz wyniki rozmowy telefonicznej
w języku niemieckim, w przypadku osób, które zadeklarowały wcześniejszą znajomość języka.
Wyniki rekrutacji pojawią się na naszej stronie internetowej w dniu 19.11. Projekt ruszy
w miejscowościach, gdzie zbierze się 10 osób na jednym poziomie zaawansowania językowego.
Przedsiębiorco, wydeleguj swojego pracownika!
Pracowniku, poinformuj o możliwości swojego pracodawcę!
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Instytut Austriacki, Biuro projektów unijnych tel. 430 98 05, 426 44 88, projekt@oei.krakow.pl
Jesteśmy również na facebooku!

