Нашите офиси в
страната:

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

МЕЖДУНАРОДЕН
КОЛЕЖ
Ви предлага

гр. Добрич,
ул. “България, № 3, офис 35
тел. 058/ 655 626
Тренинг координатор: Павлина Богданова,
тел. 0885/398 643
гр. София
ул. “Шести септември”, № 7
тел. 02/ 981 2740
Тренинг координатор: Румяна
Константинова
гр. Пловдив
ул. “Константин Нунков”, № 13 “А”
тел. 032/673 777
Тренинг координатор: Мария Димитрова,
тел. 0882/900 335
гр. Варна
ул. “Топра Хисар”, № 13, офис 1
тел. 052/ 620 871
Тренинг координатор: Ася Кръстева,
тел. 0882/488 414
гр. Бургас
ул. “Граф Игнатиев”, № 7, ет. 4
тел. 056/82 56 01
Тренинг координатор: Керанка
Байчева, 0898/575 963
гр. Велико Търново
ул. “Никола Габровски”, № 21
тел. 062/ 648 954
Тренинг координатор: Наташа
Колева, 0887/463 899

Гъвкави форми и срокове на обучение
Удобно място за провеждане на
обучението
Квалифицирани преподаватели и
инструктори
Техническа помощ при записване
Безплатна кариерна консултация
за обучаемите
Възползвайте се от тази възможност да повишите Вашата квалификацията като се включите
в първокласен курс, организиран от Международен колеж, гр. Добрич. Дайте тласък на Вашата кариера и професионално развитие.

Ползите за записалите се при нас ще
бъдат:

•

Придобити нови знания и умения за полесно и по-бързо справяне с работните
Ви задачи;

•

Възможност за преквалификация или
актуализиране на остаряла такава;

•

Получаване на допълнителна квалификация и сертифициране с държавно признат документ;

•

По-голяма адаптивност към изискванията на динамично променящия се пазар на труда;

За подробна информация посетете:
http://www.vumk.eu/bg/infopage/163схема-аз-мога-по-оперативна-програма

За връзка с нас:
Централен офис—гр. Добрич, 9300
ул. “България, № 3, офис 35
тел. 058/ 65 56 26
Тренинг мениджър: Виолета Димитрова,
тел. 0888/677 429
Тренинг координатор: Павлина Богданова,
тел. 0885/398 643

•

Възможност за по-високо заплащане и т.н.

Инвестирайте в себе си сега без да влагате допълнителен финансов ресурс

БЕЗПЛАТНО
ЕЗИКОВО
ОБУЧЕНИЕ
Включете се в избран от Вас курс за безплатно обучение по чужд език в рамките на Ключова компетентност 2 „Общуване на чужд
език”:

немски език
английски език
испански език
Предлагани форми на обучение:
•

дневна,

•

вечерна,

•

съботно-неделна,

•

комбинирана

БЕЗПЛАТНО
ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ

БЕЗПЛАТНИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
КУРСОВЕ

Повишете Вашата квалификация
или актуализирайте остарялата си
такава.

Запишете се в кратък курс за
повишаване на Вашите компетенции:

Можете да избирате между
30 лицензирани професии и 70 специалности, предлагани
от МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ в
следните направления:

•

за придобиване на умения за
умело и правилно използване
на електронните средства в
работата, в свободното Ви
време и с цел общуване;

Стопанско управление и администрация;
Търговия, маркетинг и реклама;
Финанси и банково дело;
Счетоводство и данъчно облагане;
Секретарски и административни
офис дейности;
Приложна информатика;
Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг;
Пътувания, туризъм и свободно
време и др.

•

за формиране на култура на
инициативност и предприемачество;

•

за самостоятелно изграждане
на стратегия и определяне на
цели, които да постигате и да
сте мотивирани за успех;

•

... и още над 20 специализирани курса, насочени към придобиване на конкретни знания и умения, необходими в
ежедневната Ви работа.

•

Общ хорариум за езиков курс: 300 уч. часа.
Модул 1. Ниво А1 - 100 уч. часа;
Модул 2. Ниво А2 - 100 уч. часа;
Модул 3. Ниво В1 - 100 уч. часа.

•

При проявен интерес и сформиране на група от минимум
12 обучаеми би могъл да се проведе езиков курс и по друг
западен език.

•

При заявен интерес биха
могли да се сформират и
групи за обучение в други
населени места.
•

•

Обученията се провеждат
в извънработно време.

•
•

•
•
•

