PRIN CALIFICARE ÎN PAS CU PIAȚA MUNCII

Lucrător în comerţ
- curs de calificare, cod NC 5220.1.1GRATUIT
Grup țintă : Angajaţi cu contract de muncă (exclusiv persoane fizice autorizate să desfăşoare
activităţi economice în mod independent, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale).
Nivel de pregătire: minim studii gimnaziale
Module:
 Tehnologia comercializării mărfurilor
 Organizarea şi legislaţia muncii
 Informatica în comerţ
 Iniţiere în căutarea unui loc de muncă şi noţiuni de antreprenoriat
Diploma: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educaţiei si Cercetării şi Ministerul
Muncii pentru participanţii care promovează examenul de absolvire
Durata cursului: 3 luni, în perioada iulie – septembrie 2015 – SERIA 5
Nr. locuri: 19
Număr de ore: 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică)
AVANTAJE:
 program de instruire flexibil
 accent pe formarea deprinderilor practice
 subvenții pentru absolvenți: 360 lei/lună, adică 1.080 lei la finalizarea cursului după examen
Documente necesare înscrierii:
 Copie BI/CI (cu domiciliul într-unul din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin,Bihor,
Cluj, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Alba, Sălaj)







Copie certificat de naştere
Copie certificat de căsătorie (dacă numele din buletin e diferit de cel de pe diplomă)
Copie act studii (ultima formă de învăţământ absolvită)
Acte doveditoare pentru angajați (adeverința de la locul de muncă)
Adeverinţă de la medicul de familie

Date de contact:
Cristina MANGEAC, Expert grup ţintă
Adresa: Str. C. Brediceanu nr. 8, Timişoara, jud. Timiş, România
mobil: + 40 752 292 005, tel.: + 40 256 277 644, e-mail: training@eta2u.ro

PARTENERI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investeşte în oameni! Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” / Domeniul
major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” / Contract POSDRU/164/2.3/S/134528

PRIN CALIFICARE ÎN PAS CU PIAȚA MUNCII

Lucrător în comerţ
- curs de calificare, cod NC 5220.1.1GRATUIT
Grup țintă : Angajaţi cu contract de muncă (exclusiv persoane fizice autorizate să desfăşoare
activităţi economice în mod independent, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale).
Nivel de pregătire: minim studii gimnaziale
Module:
 Tehnologia comercializării mărfurilor
 Organizarea şi legislaţia muncii
 Informatica în comerţ
 Iniţiere în căutarea unui loc de muncă şi noţiuni de antreprenoriat
Diploma: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educaţiei si Cercetării şi Ministerul
Muncii pentru participanţii care promovează examenul de absolvire
Durata cursului: 3 luni, în perioada iulie – septembrie 2015 – SERIA 6 (SUPLIMENTARĂ)
Nr. locuri: 16
Număr de ore: 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică)
AVANTAJE:
 program de instruire flexibil
 accent pe formarea deprinderilor practice
 subvenții pentru absolvenți: 250 lei/lună, adică 750 lei la finalizarea cursului după examen
Documente necesare înscrierii:
 Copie BI/CI (cu domiciliul într-unul din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin,Bihor,
Cluj, Sibiu, Bistriţa-Năsăud, Alba, Sălaj)







Copie certificat de naştere
Copie certificat de căsătorie (dacă numele din buletin e diferit de cel de pe diplomă)
Copie act studii (ultima formă de învăţământ absolvită)
Acte doveditoare pentru angajați (adeverința de la locul de muncă)
Adeverinţă de la medicul de familie

Date de contact:
Cristina MANGEAC, Expert grup ţintă
Adresa: Str. C. Brediceanu nr. 8, Timişoara, jud. Timiş, România
mobil: + 40 752 292 005, tel.: + 40 256 277 644, e-mail: training@eta2u.ro

PARTENERI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 - Investeşte în oameni! Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” / Domeniul
major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” / Contract POSDRU/164/2.3/S/134528

