Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu
Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich
firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt. ,,Skuteczni w
biznesie”. Dzięki funduszom unijnym przeszkolonych zostanie aż 100 osób.
Aby nauczyć się języka nie trzeba już jechać do Krakowa, Wiednia, czy Berlina.
Wystarczy skorzystać z możliwości, jakie oferuje Instytut Austriacki i wziąć udział w
kursie w miejscu zamieszkania. Wystarczy 10 osób na jednym poziomie zaawansowania,
aby powstała grupa.
Oferta Instytutu Austriackiego to aż 4 semestry kursu języka niemieckiego, konsultacje
indywidualne z lektorem i - co ważne - międzynarodowy certyfikat językowy ÖSD. Dla
pracowników posiadanie certyfikatu to niewątpliwy atut na rynku pracy, szansa na
awans i rozwój kariery. Dla właścicieli firm znajomość języka oznacza możliwość
zaistnienia na zagranicznym rynku.
Kluczem do efektywnej nauki jest motywacja i dobranie odpowiedniej metody, dlatego
na początku projektu uczestnicy wyjadą na dwudniowe warsztaty ,,Strategie uczenia
się”. Pod okiem trenerów spojrzą na przyswajanie wiedzy od zupełnie nowej strony,
poznają odpowiednie dla osób dorosłych metody nauki i popracują nad motywacją, aby
osiągać pożądane wyniki.
Z uwagi na fakt, iż projekt ,,Skuteczni w biznesie” skierowany jest do pracowników i
właścicieli firm, organizatorzy zadbali również o rozwój kompetencji biznesowych
uczestników. Program szkoleniowy to maksimum praktyki oraz rozsądna dawka teorii.
Wśród omawianych tematów znajdą się negocjacje, asertywność, coaching, zarządzanie
sobą w czasie oraz metody skutecznej autoprezentacji.
Aż czterdzieści spośród stu miejsc w projekcie zarezerwowano dla osób znajdujących się
w trudniejszym położeniu na rynku pracy z uwagi na czynniki takie jak wiek powyżej 50
lat lub posiadanie wykształcenia średniego.
Nabór uczestników do projektu potrwa do 17 stycznia 2014 roku. Kurs rozpocznie się w
lutym 2014 roku. Formularze rekrutacyjne wymagane od kandydatów znajdują się na
stronie internetowej Instytutu Austriackiego: www.krakow.oei.org.pl w zakładce:
Projekt unijny „Skuteczni w biznesie”. Należy je pobrać i wypełnić zgodnie z
Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie oraz wysłać pocztą na adres: ul.
Basztowa 3, 31-134 Kraków, lub dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu.
W razie wątpliwości pracownicy Instytutu Austriackiego zachęcają do kontaktu
telefonicznego pod numerem: 12 426 44 88. Odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania
i rozwieją wątpliwości związane z wymaganymi dokumentami.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

