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До 31.08.2015 г. /Две хиляди и петнадесета година/ е Удължен срокът за
приключване на Обученията и К
урсовете по Програма "Аз Мога Повече"{extravote 1}

  

 

  

14.04.2014 г.

  

 

  

     Уважаеми читатели и курсисти,

  

поради засиления интерес към програма "Аз Мога Повече"  от днес, 14.04.2014 г.,
Агенцията по Заетостта публикува информация на своята интернет-страница, че
удължава срока, в който могат да бъдат проведени обученията на одобрените
кандидати. 

  

   Ако сте подали документи по схемата Аз Мога Повече в периода:
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15.10.2012 - 02.11.2012 г.

  

ще можете да стартирате своето обучение в дистанционна, присъствена или смесена
форма на обучение. Крайният срок за приключване на Вашето обучение/обучения - вече
е 31.08.2015 г.{extravote 1}

  

 

  

   Тук можете да видите и оригиналния текст на новината както е публикувана на
страницата на Агенция по заетостта:

        

Още 7,8 млн. лева за обучения по „Аз мога повече”

С близо 7,8 милиона лева се увеличава бюджетът на схемата „Аз мога повече”. Решението на Комитета по наблюдение по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” е взето заради огромния интерес от страна на желаещите да получат ваучери за обучение.

Срокът за провеждане на обученията се удължава до 31 август 2015 г. Нова сесия за прием на документи за кандидатстване не се предвижда, тъй като към момента са подадени над 53 хиляди заявления, които чакат да бъдат одобрени. Предстои да бъде разпределена допълнителна квота ваучери за обучение. Всеки гражданин, който е подал документите си за кандидатстване и е одобрен, ще бъде индивидуално уведомен за възможността да избере фирма доставчик на обучение.

До момента „Аз мога повече” е финансирана с европейски средства в размер на 100 млн. лева. С реализацията на схемата Агенцията по заетостта предоставя възможност на заети лица по трудов договор и на самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване или повишаване на професионалната квалификация или в обучения за придобиване на ключови компетенции. 99 660 лица вече са получили ваучери за включване в обучение. По последни данни към края на март тази година 87 573 от тях са завършили успешно обучението си. Изплатените средства към доставчици на обучение са в размер на над 65,5 млн. лв.

  
      

 

    

Тази новина в оригинал от  страницата на "Агенция по Заетостта" .
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Кои сме ние?

  

Ние сме Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД. Лицензиран
Доставчик на Обучение по схемата "Аз Мога Повече" за професионални обучения,
и обучения по Ключови компетенции.

  

 

  

Ако сте получили, или Ви предстои да получите своето Уведомление от ДБТ - можете да
се обърнете към нас за следните видове курсове и обучения:

  

 

  

Професионални Обучения:{extravote 1}

  

1. Курс "Оперативен счетоводител" - за 960 и за 600 учебни часа. Онлайн/дистанционна
форма на обучение.

  

2. Курс "Икономика и Мениджмънт" - за 960 и за 600 учебни часа. Онлайн/дистанционна
форма на обучение.

  

3. Курс "Електронна търговия" - за 960 и за 600 учебни часа. Онлайн/дистанционна
форма на обучение.

  

4.  Курс Търговия - Професия Икономист 
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5. Курс Текстообработване - код по СППОО: 4820301

  

6.  Специалност: Бизнес-администрация - код 3460101 

  

7.  Специалност Банково дело  - код 3430101 

  

8.  Специалност: Финансова отчетност - код: 3430201 

  

9.  Специалност Административно обслужване  - код 3460201 

  

10.  Специалност Малък и среден бизнес  - код 3450501 

  

11.  Специалност: Застрахователно и осигурително дело  - код 3430102 

  

12.  Специалност:Сътрудник в Бизнес-услуги  - код 3450401

  

 

  

Ключови компетенции:
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1. Курс по Английски език  - изберете 3 нива, с продължителност от 300 уч.часа

  

2. Дигитални компетенции - компютърен курс от 45 учебни часа

  

  

Нашите координати за въпроси и запитвания:

  

Адрес за изпращане на Уведомленията: 

  

1) За обучаеми лица от София - заповядайте в нашия офис на адрес:

  

ул. "Пиротска" 98, офис 1 - на ъгъла с ул. "Одрин", на спирката на трамвай 22. В новата
сграда на ъгъла.

  

Телефон в офиса: 02/ 891 3977

  

Национален номер за връзка: 0700 15 123

  

 

  

2) За обучаеми лица от страната:
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гр.Казанлък,

  

ул "Шипченска епопея" 31, офис 36 - Бизнес център КАРКО.

  

Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

  

тел. 0897 948 215 или 0431/6 22 75

  

Ние ще заверим Вашето уведомление, и ще Ви го върнем обратно на посочения от Вас
адрес.

  

Стационарни телефони: 0700 15 123,  02/891 39 77 

  

За абонати на Globul – 0897 948 216

  

За абонати на Mtel – 0885 872 023

  

Очакваме Ви!

  

Приятен ден,

  

екипът на  www.Kursove123.com
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