Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană
și urmăreşte să faciliteze integrarea ocupaţională
a persoanelor inactive sau ocupate în agricultura
de subsistență din zonele rurale ale regiunilor Ilfov,
Prahova, Dâmbovița și Teleorman.

Ce ne-am propus?
 Dezvoltarea profesională a persoanelor din
zonele rurale
 Programe specifice de formare profesională
prin formatori calificaţi și cu experienţă
internaţională
 Creşterea mobilităţii și capacităţii de ocupare
pe piaţa muncii

De ce să ne alegeţi pe noi…
 Ești din regiunea București-Ilfov sau
Sud-Muntenia?

Informaţii suplimentare

i

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
„Acțiuni strategice pentru dezvoltarea strategică”
Fondul Social European – Investește în oameni!
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Contextul proiectului
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
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Antreprenoriat

Austromed Holding srl
www.austromedholding.ro

Parteneri:
management
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www.bit.at

www.bitromania.ro

Dezvoltă-ți competențele
profesionale pentru a-ți crește
șansele pe piața muncii!

 Ești o persoană dinamică și entuziastă?
 Vrei să înveţi de la experţi internaţionali?

www.acor.ro

Pregătește-te
a!
pentru Europ

 Vrei să-ți ridici nivelul de competenţă
profesională ?
 Vrei să-ți dezvolţi abilităţile personale?
 Vrei să-ţi creşti şansele de integrare
pe piaţa muncii?

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Editor: bit management Beratung GmbH, Data publicării:06/2014
www.pentrueuropa.eu

Cursuri de calificare

Curs antreprenoriat

Echipa noastră de experţi și traineri internaţionali
organizează cursuri gratuite de calificare în următoarele

Participanților pasionaţi de antreprenoriat le oferim oportunitatea de a învăţa cum să dezvolte o afacere.

domenii:

Printre temele abordate în cadrul cursului se numără:

 Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

 Marketing și relația cu clienții

 Îngrijitoare copii la domiciliu

 Finanțarea afacerii

Cunoștințe în utilizarea calculatoarelor înseamnă mai
multe șanse de angajare. Aceste cunoștințe pot fi dobândite și dezvoltate în cadrul cursurilor de competenţe IT
din cadrul proiectului, care includ atât o parte teoretică
cât și una practică.

 Ospătar

 Plan de afaceri, etc.

Obiectivele acestui curs:

Cursurile şi consilierea profesională sunt gratuite,
participanții beneficiind de subvenții pentru participare,
transport și masă gratuite, premii.

In plus, participanții vor beneficia de consiliere şi
asistenţă individuală pentru începerea unei afaceri sau
activităţi independente.
Cel mai bun proiect de antreprenoriat va primi sprijin
financiar pentru înfiinţarea societăţii.

Materialele de
curs vor fi puse la
dispoziție gratuit
de către
organizatori.

Venim în sprijinul tuturor participanților la cursurile
noastre prin crearea unei platforme online prin care își
pot continua dezvoltarea profesională. Veți avea acces
la informaţii, training online, interacţiune şi comunicare
cu alţi antreprenori, suport şi oportunităţi de afaceri.

Curs competențe
informatice

 Dobândirea noțiunilor fundamentale privind
utilizarea calculatorului
 Utilizarea funcțiilor de bază ale unui sistem de
operare (Microsoft Windows)
 Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare
electronică

Calculatoare moderne vor fi puse la dispoziţie pentru
participanți.
Toate cursurile vor fi susținute de traineri cu experiență.

