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Zobrazit nabídku 

Vyhrajte jednodenní vzdělávací kurz dle vlastního výběru od Centra andragogiky
4.1. PR článek

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, perspektivu i
prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka vzdělávací a poradenské společnosti
Centrum andragogiky, s. r. o. PhDr. Marie Jírů:

„Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným
časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je získání nových znalostí a
dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do vlastní práce.“

O tom, že odbornost je důležitá v každém oboru není třeba vůbec diskutovat. Poptávka po
odborných kurzech přichází ze všech podnikatelských sfér. Jak říká majitelka Centra

andragogiky: „Firma je taková, jak vzdělané má lidi. Je důležité, aby investice, včetně času, vložené do rozvoje zaměstnanců přinesly
co nejvíce jak zaměstnancům, tak firmě.“

Je mnoho firem, které ještě neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na
odborné vzdělávání lze získat peníze z ESF. Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti a zdarma pomáhá firmám se získáním
peněz právě na toto vzdělávání. Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď „in house“ to znamená přímo u zákazníka, nebo na
specializovaných pracovištích v rámci celé republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím středisku Centra andragogiky v
Hradci Králové.

Tematické okruhy kurzů, z nichž si můžete vybrat:

Více na www.centrumandragogiky.cz

 

Soutěž o poukazy na jednodenní vzdělávací kurz dle vašeho výběru
Odpovězte na naše otázky a vyhrajte jednodenní kurz dle vlastního výběru. Poukazy získají tři tipující, kteří budou nejblíže.
Poukaz je platný do konce roku 2016. Místo realizace: K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové

Soutěž probíhá do 22. 1. 2016. Výherce zveřejníme na stránkách HR News a na sociálních sítích.

 
Z jakých fondů lze získat peníze na vzdělávání zaměstnanců?
Tipněte si, kolik školicích dní proběhlo pod společností Centrum andragogiky za rok 2015.

 

Soutěž byla ukončena. Losujeme výherce.
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Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek?  Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Štítky: Firemní vzdělávání Vzdělávací a poradenské společnosti Fondy Evropské unie

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
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TOP dodavatelé vzdělávání a poradenství v České republice

ALEF NULA, a.s.
1. VOX a.s.
SHINE Consulting s.r.o.
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Agentura Ámos
FBE Praha, s.r.o.
Studio W
TSM spol. s r.o.
ICT Pro s.r.o.
ANAG, spol. s r.o.
INNERGY, s.r.o.
IMAGE LAB s. r. o.
Avnet s.r.o.
Systémy jakosti s.r.o.
Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Zadejte zdarma poptávku

Hledáte ověřené dodavatele či nabídku služeb z oblasti vzdělávání, poradenství, koučinku, náboru, benefitů, BOZP, daňové
problematiky či IT řešení?

» Zadat poptávku

Aktuality

Využijte voucher se slevou 20% na libovolný termín kurzu Josefa Kadlece LINKEDIN PRO PERSONALISTY - TECHNIKY NÁBORU
ZAMĚSTNANCŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, registrace na kurz nejpozději 31.12.2016

Cena 9800 Kč 7800 Kč
» Více zde

Zajímavé nabídky práce

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)
Techničtí a odborní pracovníci
Techničtí a odborní pracovníci
Techničtí a odborní pracovníci
Úředníci
Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností
Řemeslníci a opraváři
Techničtí a odborní pracovníci
Techničtí a odborní pracovníci

» Více nabídek práce

Nejčtenější články

3 největší chyby při sestavování personální inzerce
Firemní kultura versus motivace a řízení pracovníků

LinkedIn Facebook Tweet Google +
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Globální trendy v náboru pro rok 2016 dle sociální sítě LinkedIn

Články s výukou angličtiny

Společenskou odpovědnost musíte brát vážně
Životopis: Méně je více
Pomohl LinkedIn náboru?
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