
OFERUJEMY 
BEZPŁATNIE:

- kursy zawodowe

- egzaminy mistrzowskie, 
czeladnicze

- kurs pedagogiczny 

Zostań w Swoim zawodzieMISTRZEM 

„Potwierdzone kwalifikacje zawodowe
-Twoją szansą na lepsze jutro”
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-Twoją szansą na lepsze jutro”
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Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie:

„Potwierdzone kwalifikacje zawodowe –Twoją szansą na lepsze jutro”

REKRUTACJA  TRWA – ilość miejsc ograniczona!!!

Nie wahaj się, skorzystaj z naszej oferty i zgłoś swój udział w projekcie,
pomożemy poprawić Twoją  sytuację na rynku pracy. 

Planujemy BEZPŁATNIE przeszkolić,  przygotować do egzaminów 
oraz zoorganizować egzaminy 

dla  420 osób w zawodach deficytowych.

 

Nie zwlekaj, zadzwoń : 
 się z nami, a   na wszelkie zapytania.

783 220  002 lub 785  020  027
Skontaktuj odpowiemy Ci

Co oferujemy:

 

 

 

 

Dla kogo:

 

 

Dlaczego warto:

 

 

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach deficytowych.

Egzaminy sprawdzające kończące się uzyskanym zaświadczeniem.

Egzaminy czeladnicze/mistrzowskie kończące się uzyskaniem świadectwa/dyplomu 

     z  legalizacją na terenie całej Unii Europejskiej.

Uprawnienia na Instruktora praktycznej nauki zawodu.

Dla osób dorosłych, zgłaszających się z własnej inicjatywy, 

     wyrażających chęć kształcenia i  dalszego rozwoju zawodowego.

Dla osób bezrobotnych i pracujących nieposiadających 

     własnej działalności gospodarczej.

Poprzez udział w projekcie  zwiększasz szanse 

     na szybsze uzyskanie zatrudnienia, na lepszych warunkach.

Poprzez uzyskane  zaświadczenie / świadectwo / dyplom  udowodnisz swoją wiarygodność 

     w  swoje umiejętności zawodowe, a tym samym staniesz się bardziej atrakcyjny dla przyszłego Pracodawcy.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom możesz otworzyć własną działalność gospodarczą, 

     zajmować kierownicze stanowisko lub zostać Instruktorem praktycznej nauki zawodu.

Poprzez legalizację zdobytych kwalifikacji uzyskasz możliwość pracy na terenie całej Unii Europejskiej.
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