Promovam excelenta prin educatie si inovatie intr-o societate informationala
bazata pe cunoastere!
ANUNT DE PRESA
Bucuresti, iulie 2015
Raspunde afirmativ si schimba-ti parcursul, vino sa inveti, preia controlul vietii tale
prin dezvoltarea unei cariere flexibile, de “well-being” – a fi multumit cu ceea ce faci –
participand la programul de formare profesionala continua sub titlul “Competente
informatice – initiere in utilizarea IT” !
Noi investim in tine si tu vei dobandi setul de competente profesionale generale si specifice
esentiale pe harta profesionala atasata unui angajat complet, adaptabil contextului socioeconomic actual, aflat sub presiunea noilor tehnologii si a solutiilor inovatoare cu
aplicabilitate directa care genereaza competitivitate, plus valoare si cresterea calitatii
sociale in ansamblu.
Implementarea proiectului strategic POSDRU/144/6.3/S/130106“A.C.I.P-Asigurarea
egalitatii de sanse pe piata muncii pentru femeile din regiunile de dezvoltare
Bucuresti - Ilfov, Centru si Nord-Est prin Calificare, Initiere si Perfectionare“
promoveaza o cultura profesionala deschisa tehnologiei informatiei si asigura premisele
pentru dezvoltarea societatii informationale bazata pe cunoastere in care competentele
informatice se utilizeaza la o scara ampla, factorii cheie fiind inovatia si creativitatea.
La absolvirea cursului, organizat in parteneriat cu SIVECO Romania SA care pe parcursul
celor 22 de ani de existenţă şi-a construit o reputaţie solidă, fiind recompensată cu peste
200 de premii interne şi internaţionale si Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu care
prin managementul profesionist al resurselor de care dispune se pozitioneaza in topul
universitatilor de prestigiu la nivel national si international, promovand excelenta prin
educatie si cercetare, vei obtine un portofoliu de abilitati specifice Tehnologiei Informatiei
ce vor fixa conditiile pentru a deveni candidatul preferat de angajatori.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013
“Investeste in
oameni!”
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