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Szkolenia w zakresie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w OSKS Renowator

iejsce czeka na Ciebie
Artur A. Adamski

Rozpoczęły się już pierwsze szkolenia w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EGUAL Ale listy zgłoszeń na kolejne edycje,
nadal czekają na zainteresowanych.
Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjno-Stażowy Renowator dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
oferuje szkolenia dla przedsiębiorców, dla osób powyżej 45 r o k u
życia, niepewnych swojej pr/yszłości zawodowej oraz dla kobiet po
urlopach macierzyńskich.
OSKS Renowator w pigułce
W rarnach szkoleń, Renowator
proponuje dziewięć rodzajów kwalifikacji, które są ściśle powiązane
z innowacyjnymi technologiami
informacyjnymi: analityk danych,
rynku czy potrzeb klienta, specja-

Miesięcznik

lista ds. przygotowania stadium
wykonalności, e-mentor, doradca
ds. zarządzania projektami, konsultant ds. e-learningu, ewaluator
treści c-learningowych, dydaktyk
m e d i a l n y i projektant systemów infbrmacyjno-organizacyjnych.
Przewidziane są cztery semestry
- bloki szkoleniowe. Pierwszy blok
rozpoczął się w październiku i w zależności od specjalizacji skończy się
w grudniu 2005 lub w styczniu
2006 r. Zajęcia będą odbywać się
w trybie jedno lub dwudniowych
zjazdów. Organizatorzy zwracają
koszty dojazdów i zakwaterowania.

Miejsce cze ca na Ciebie

Śr. nakład 5000 egz.
Zasięg ogólnopolski
s. 40

Uczestnicy szkolenia mają możliwość znalezienia zatrudnienia
w przedsiębiorstwach współpracujących z Renowatorem. Początkowo staż finansowanyjest przez organizatora szkoleń, jednak w miarę zdobywania praktycznych umiejętności na wyuczonym stanowisku, u c z e s t n i k szkolenia ma szansę na zatrudnienie wdanych przedsiębiorstwie.

to ośrodek oferuje franczyzę niektórych technologii np. narzędzi
do e-learningu.
Pomoc uzyskają również przedsiębiorcy prowadzący już własną
działalność. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania lub rozwiać w ą t p l i wości związane z prowadzeniem
firmy, wystarczy skontaktować się
osobiście lub telefonicznie z Punkiem Konsultacyjnym.
•

A może własna działalność
Taką możliwość również daje
OSKS Renowator. Zainteresowani, po zakończeniu k u r s u mogą
założyć własną działalność gospodarczą, a ośrodek im w tym pomoże. Przede wszystkim będzie
to pomoc merytoryczna —doradztwo gospodarcze w P u n k c i e Konsultacyjnym Renowatora. Ponad-
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