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Część II Regulaminu - Rodzaje szkoleń

§2
Zakres szkoleń

1. Projekt zakłada możliwość udziału w następujących typach szkoleń w przeciągu 2 lat:

I.

SZKOLENIA GŁÓWNE

SZKOLENIA ZAWODOWE
1)Studium nowoczesnej sprzedaży” 120 godzin lekcyjnych – 48 osób
Szkolenie obejmować będzie następujące moduły: komunikacja i negocjacje, umiejętności sprzedażowe, stosowanie technik
i narzędzi logistycznych, obsługa trudnego klienta, wiedza w zakresie wystroju wnętrz, rozłożenia towaru, zarządzania,
marketingu.

2)Samodzielny księgowy 120 godzin lekcyjnych - 48 osób
Szkolenie obejmować będzie następujące moduły: komunikacja i negocjacje, wstęp do rachunkowości finansowej, aktywa
pieniężne, wynagrodzenia, podatek VAT, ewidencja rozrachunków, aktywa trwałe w ewidencji, towary i materiały, koszty
w przedsiębiorstwie, obrót produktami.

3)Kadry i płace 120 godzin lekcyjnych – 48 osób
Szkolenie obejmować będzie następujące moduły: komunikacja i negocjacje, prawo pracy, dokumentacja kadrowa, ZUS, płace
itp.

Szkolenia odbywać się będą w weekendy w hotelach na terenie województwa pomorskiego.

SZKOLENIA JĘZYKOWE
1)Angielski zaawansowany 120 godzin lekcyjnych – 20 osób

2)Angielski podstawowy 120 godzin lekcyjnych – 20 osób
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Szkolenia z języka angielskiego będą się odbywały popołudniami maksymalnie 2-3 razy w tygodniu. Siedziba szkolenia
zostanie dopasowana do potrzeb uczestników projektu.

II.

SZKOLENIA DODATKOWE

1)Zajęcia z obsługi komputera 100 godzin lekcyjnych – 20 osób

2)Angielski podstawowy 105 godzin lekcyjnych – 10 osób

Dodatkowe szkolenia z zajęć komputerowych oraz języka angielskiego będą się odbywały popołudniami maksymalnie 2-3 razy
w tygodniu. Siedziba szkolenia zostanie dopasowana do potrzeb uczestników projektu.

W szkoleniu dodatkowym może brać udział tylko osoba, która uczestniczy w jednym ze szkoleń głównych lub takowe już
ukończyła.

2. Terminy realizacji zajęć w poszczególnych latach
- 2011r.: kwiecień - grudzień 2011 r.,
- 2012r.: kwiecień - grudzień 2012 r.1

§3
Organizacja szkoleń w podziale na lata ich realizacji

1. Program szkoleń na rok 2011:
I SZKOLENIA GŁÓWNE
1) Studium nowoczesnej sprzedaży 120 godzin lekcyjnych – 3 szkolenia (po12 osób w jednej grupie szkoleniowej);
3) Kadry i płace 120 godzin lekcyjnych - 1 szkolenie (11 osób w jednej grupie szkoleniowej);
4) Angielski zaawansowany 120 godzin lekcyjnych - 2 szkolenia (10 osób w grupie);
5) Angielski podstawowy 120 godzin lekcyjnych - 2 szkolenia (10 osób w grupie).
1

Przy uwzględnieniu § 3 pkt 6 niniejszego Regulaminu, jednak rozpoczęcie szkoleń nastąpi nie wcześniej niż od stycznia 2012 roku.
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Szkolenia 1,2,3 odbywały się w hotelach na terenie województwa pomorskiego. Szkolenia 4,5 odbywały się popołudniami (jak
najbliżej miejsca zamieszkania uczestników).

2. Program szkoleń na rok 2012:
I SZKOLENIA GŁÓWNE
1) Studium nowoczesnej sprzedaży” 120 godzin lekcyjnych – 1 szkolenie (12 osób w grupie szkoleniowej);
2) Samodzielny księgowy 120 godzin lekcyjnych - 4 szkolenia (po 12 osób w jednej grupie szkoleniowej);
3) Kadry i płace 120 godzin lekcyjnych - 3 szkolenia (po 12-13 osób w jednej grupie szkoleniowej);

II SZKOLENIA DODATKOWE
1)Zajęcia z obsługi komputera 100 godzin lekcyjnych – 2 szkolenia (po 10 osób w jednej grupie szkoleniowej);
2)Angielski podstawowy 105 godzin lekcyjnych – 1 szkolenie (10 osób w grupie szkoleniowej).

Dodatkowe szkolenia z zajęć komputerowych oraz języka angielskiego będą się odbywały popołudniami maksymalnie 2- 3
razy w tygodniu. Siedziba szkolenia zostanie dopasowana do potrzeb uczestników projektu.

5. Program szkoleń może być modyfikowany według zgłaszanego zapotrzebowania.

6. Na pisemną prośbę uczestnika projektu, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną istnieje możliwość
uczestnictwa w drugim ze szkoleń głównych i potraktowaniu go indywidualnie jako szkolenie dodatkowe.

7. Decyzją Projektodawcy szkolenie dodatkowe może wystąpić jako szkolenie główne.

8. Projektodawca może zmienić termin realizacji szkoleń w zależności od przebiegu procesu rekrutacji.

9. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz na zakończenie certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w Projekcie.

10. Wszelkie ogłoszenia dla uczestników Projektu dotyczące terminów zajęć oraz innych informacji będą zamieszczane na
stronie internetowej: www.efs.handelpomorza.pl , przekazywane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
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