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             Projekt współfinansowany ze środków
          Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "RYNEK WIEDZY"  realizowany w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", na podstawie umowy z Instytucją Wdrażającą: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo opolskie.
Okres realizacji projektu: 01.08.2010-31.07.2011
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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź nowe umiejętności biorąc udział w 
BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH realizowanych w ramach projektu „RYNEK WIEDZY”

Właśnie trwa nabór do projektu "Rynek Wiedzy", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Firmę Lechaa Consulting Sp. Z O.O.  

W ramach projektu przeprowadzane będą  bezpłatne szkolenia:
-Kadry i płace z obsługą programów Symfonia i Płatnik  ( 80 h)
-Zamówienia publiczne  ( 60 h)
-Kosztorysowanie robót budowlanych  ( 60 h)
-Komputerowa obsługa magazynu  (60 h)
-Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie  (60 h)
-Marketing i techniki sprzedaży  (60 h)

Ponadto w ramach projektu prowadzimy WARSZTATY PRZECIW WYPALENIU ZAWODOWEMU,  których celem jest podnieść motywację do pracy i efektywność w działaniu. Będzie można również skorzystać z fachowej porady indywidualnej u Doradcy Zawodowego, a także z zajęć grupowych.
Organizator zapewnia
- materiały szkoleniowe,
- poczęstunek w postaci kawy, herbaty, ciastek,
- zwrot kosztów przejazdów
- ubezpieczenie
- zaświadczenie ukończenia kursu
Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 45 r.ż. zamieszkałych na terenie woj. opolskiego, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
By wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić i przesłać pod wskazany adres formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.lechaa.pl/rynekwiedzy 
O udziale w projekcie decyduje kolejność zapisów i nadesłanych zgłoszeń.

KONTAKT
LECHAA CONSULTING SP. Z O. O.
Biuro projektu "RYNEK WIEDZY" 
ul. Hugona Kołłątaja 11 p.24 i 25
45-064 Opole
tel. 77 474 73 03
email: opole@lechaa.pl



Realizatorem projektu „RYNEK WIEDZY" jest LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin, tel. 081 759 30 11, fax 081 759 30 10.
www.lechaa.pl ,  info@lechaa.pl

