
Gdzie i kiedy odbywają się szkolenia?
Każde szkolenie realizowane będzie w dwóch miastach województwa zachodniopomorskiego: 
Koszalinie i Szczecinie. Zajęcia odbywać się będą od grudnia 2012 do marca 2013 roku  
(w dni robocze).

kto realizuje szkolenia?
Za wysoką jakość merytoryczną szkoleń odpowiada PROFES. To wiodąca na polskim rynku firma 
szkoleniowo-doradcza, z bogatym, ponad 19-letnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów. 
Trenerzy PROFES to praktycy biznesu, z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu dorosłych. 
Uczestnicy szkoleń cenią ich za efektywne przekazanie wiedzy i prowadzenie angażujących 
warsztatów.

jak zakwalifikować się na szkolenia?
Zapisy przyjmowane są od 8 października 2012 roku wyłącznie na stronie  
www.e-profes.com.pl/innowacja

 

spiesz się! ilość miejsc jest ograniczona! 

jeśli masz pytania – prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu: 71 341 29 51
lub napisz do nas na adres: innowacja@profes.com.pl

Jeśli pragniesz skutecznie i aktywnie włączyć się w proces 
ulepszania Twojej firmy te szkolenia są właśnie dla Ciebie!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatne szkolenia dla mikro, małych 
i średnich PRZEdSiębiORSTw Z TEREnU 
wOJEwódZTwa zachodniopomorskiego!

nie BÓJmy się innowacJi!



zakres szkoleń oBeJmuJe:
w ramach projektu można wybrać 1 z 3 oferowanych ścieżek nauczania:

1 skuteczny menedŻer

2 zarzĄdzanie proJektami

3 praktyk kaizen

szkolenie 2-dniowe: „Definiowanie projektu”

szkolenie 2-dniowe: „Rozpoczynanie projektu”

szkolenie 2-dniowe: „Realizacja projektu”

lekcja e-learningowa: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

szkolenie 2-dniowe:  „Podstawy KAIZEN”

szkolenie 2-dniowe:  „Zarządzanie parkiem maszynowym (TPM)”

szkolenie 2-dniowe:  „Zarządzanie przepływami materiałów i informacji” 

lekcja e-learningowa:  PRAKTYK KAIZEN

szkolenie 2-dniowe: „Komunikacja w pracy menedżera”

szkolenie 2-dniowe: „Efektywność własna”

szkolenie 2-dniowe:  „Przywództwo i kierowanie zespołem”

lekcja e-learningowa: SKUTECZNY MENEDŻER

Już dziś masz szansę 
stać się uczestnikiem 
projektu “nie bójmy  
się innowacji!”

Projekt przeznaczony dla:

 Właścicieli firm 
 menedżeróW  
 SpecJaliStóW 
 lideróW  
 każdego, kto chce podnieść  

 SWoJe kompetencJe

wybierz jedną z trzech ścieżek rozwoju i dowiedz  
się jak, skutecznie organizować stanowisko pracy  
i linii produkcyjnej, efektywnie wykorzystywać park 
maszynowy, prawidłowo organizować spotkania  
z zespołem, wdrożyć model zarządzania sytuacyjnego, 
jak planować, realizować i zakończyć każdy projekt  
w Twojej firmie.

Jeśli Twoja firma należy do sektora:

 chemicznego 
 drzeWno-meblarSkiego 
 SpedycyJno-logiStycznego  
 SpożyWczego (w tym przetwórstwa)


