Data: 2018-07-16

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl
Kursy jÄ

zykowe dla firm dofinansowane do 80%

Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usďż˝ugi
Lokalizacja: Polska -> woj. Maďż˝opolskie ,miasto -> KrakĂłw , ul. Kapelanka 13A
Data dodania: 2017-11-14 r.
Data ważności: 2018-02-12 r.

Opis: Centrum JÄ zykowe Everest zaprasza na dofinansowane, pĂłĹ indywidualne lekcje jÄ zykĂłw
obcych w ramach projektu â
MaĹ opolskie Bony Rozwojoweâ • realizowanego przez
MaĹ opolskÄ AgencjÄ Rozwoju Regionalnego (MARR). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji
iÂ kompetencji maĹ opolskich przedsiÄ biorcĂłw iÂ ich pracownikĂłw. W ramach projektu
â
MaĹ opolskie Bony Rozwojoweâ • firmy majÄ szansÄ naÂ uzyskanie dofinansowania usĹ ug
rozwojowych oÂ wartoĹ ci odÂ ok. 5 tys. doÂ prawie 100 tys. zĹ otych w zaleĹźnoĹ ci od wielkoĹ ci
przedsiÄ biorstwa.
DLA KOGO?
Z dofinansowania mogÄ skorzystaÄ :
Pracownicy mikro, maĹ ych i Ĺ rednich przedsiÄ
Osoby prowadzÄ ce wĹ asnÄ dziaĹ alnoĹ Ä
maĹ opolskiego

biorstw z wojewĂłdztwa maĹ opolskiego
gospodarczÄ na terenie wojewĂłdztwa

CO OFERUJEMY?
Kursy ogĂłlne jÄ zyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpaĹ skiego
Kursy specjalistyczne (np. English for Accountancy, English for Engineers, English for HR, , English for
Negotiations and Presentations, Legal English, Office English etc.)
ZajÄ cia w siedzibie przedsiÄ biorcy lub w dowolnie ustalonym miejscu
Czas i intensywnoĹ Ä zajÄ Ä ustalane sÄ indywidualnie
ZajÄ cia w grupach 2 osobowych

JAK SKORZYSTAÄ Z DOFINANSOWANIA?
1. ZAĹ•Ă Ĺť KONTO W BUR
Baza UsĹ ug RozwojowychÂ to narzÄ dzie, w ktĂłrym zapiszesz siÄ na nasze szkolenie jÄ zykowe.
Konto zakĹ ada zarĂłwno przedsiÄ biorca, jak i indywidualni pracownicy wysyĹ ani przez niego na
szkolenie.
2. ZAREJESTRUJ SIÄ NA STRONIE MBON.PL
Rejestracja na stronie rĂłwnoznaczna jest ze zĹ oĹźeniem wniosku o przyznanie bonĂłw.
3. POCZEKAJ NA WERYFIKACJÄ OD MARR
MARR ma 3 dni na weryfikacjÄ wniosku. Po zweryfikowaniu, drogÄ elektronicznÄ wysyĹ ana jest
umowa. PrzedsiÄ biorca musi wydrukowaÄ , podpisaÄ , a nastÄ pnie zeskanowaÄ podpisanÄ
umowÄ i zaĹ Ä czyÄ do systemu mbon.pl.
4. ZAPISZ SIÄ NA USĹ•UGÄ W BUR
Po zapisaniu siÄ na wybranÄ usĹ ugÄ , Centrum JÄ zykowe Everest potwierdzi, Ĺźe uczestnik
zapisany jest na dane szkolenie.
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WIÄ CEJ INFORMACJI
MoĹźliwoĹ Ä otrzymania dofinansowania do UsĹ ug majÄ jedynie Uczestnicy Projektu
MaĹ opolskie Bony Rozwojowe realizowanego przez MARR S.A.
KaĹźdy PrzedsiÄ biorca samodzielnie dokonuje wyboru usĹ ugi dla siebie lub odpowiednio dla
skierowanego przez niego Pracownika, spoĹ rĂłd ofert dostÄ pnych w Bazie UsĹ ug Rozwojowych
(www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)
WiÄ cej informacji na temat BonĂłw Szkoleniowych dostÄ pnych jest na stronie realizatora:
www.mbon.pl

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

centrumeverest@gmail.com
12 260 54 00

Link do ogłoszenia: http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6568
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