SZKOLENIA
CERTYFIKOWANE

SEKRETEM BIZNESU
JEST WIEDZIEĆ TO,
CZEGO NIE WIEDZĄ INNI
Arystoteles Onassis

SZANOWNI PAŃSTWO,
Lubelskie Centrum Consultingu” sp. z o. o. powstało w 2009
roku w Lublinie aby wspierać przedsiębiorczość i pokazywać
firmom jak mogą zwiększać swoją efektywność. Potrzeby
przedsiębiorców wymagają nieustannych obserwacji rynku,
analizy trendów, poszukiwania nowych rozwiązań i ciągłej
rozbudowy kapitału relacyjnego. Cytując jednego z klasyków
zarządzania: „Segmentacja klientów, zawsze sprowadza się do
zaspokajania potrzeb pojedynczego klienta”. W biznesie nie ma
uniwersalnych rozwiązań, a dynamika rynku nie pozwala zbyt
długo zastanawiać się nad strategią. Dostarczamy wiedzy,
narzędzi, a w razie potrzeby gotowych rozwiązań biznesowych.
Wspierając klientów w pokonywaniu biznesowych wyzwań
przyjmujemy założenie Kevina Kelly’ego: „Klienci mogą schodzić
się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczo”.
Z poważaniem,

Katarzyna Tatara
Prezes Zarządu
Lubelskiego Centrum Consultingu

ZAKŁADAMY, ŻE W BIZNESIE
NIE MA UNIWERSALNYCH ROZWIĄZAŃ.
Skontaktuj się z nami, a w ciągu 5 dni
otrzymasz dostosowaną do swoich potrzeb
propozycję rozwiązania.

LICZBY MÓWIĄ
SAME ZA SIEBIE
1300 dni szkoleniowych
569 przedsiębiorstw
50+ projektów inwestycyjnych
10 000+ godzin szkoleniowych
30 trenerów współpracujących
10 ekspertów biznesu
30 partnerów
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SZKOLENIA
CERTYFIKOWANE
Kompetencje wymagają potwierdzenia, warto skorzystać ze szkoleń, które oprócz rzetelnej wiedzy
dostarczają również certyfikatów zawodowych i zaświadczeń potwierdzających kompetencje kluczowe.

CERTYFIKATY
ECDL

CERTYFIKATY
VCC
Podnoszenie kompetencji zawodowych może
odbywać się na dwóch poziomach – nabywania
nowych kompetencji lub uzupełniania dotychczasowych. Doskonałym rozwiązaniem planowania swojej
kariery zawodowej jest włączenie w swój rozwój
szkoleń certyfikowanych, które bezsprzecznie
potwierdzają nabyte kwalifikacje. Współpracujemy
z Fundacją VCC w zakresie przygotowania i certyfikowania programów szkoleniowych.

Raport „Bilans Kapitału Ludzkiego” nie pozostawia
wątpliwości – 70% pracodawców inwestuje w swoich
pracowników. Uczestnictwo w szkoleniach przynosi
wartość nie tylko organizacji, ale również wpływa na
indywidualny rozwój pracownika. Przedsiębiorcy
i najwyższa kadra menadżerska już dawno uświadomiła
sobie, że wprawdzie wiedza kosztuje, ale niewiedza
kosztuje jeszcze więcej. Koncepcja Life Long Learning nie
jest wyłącznie trendem, ale powoli staje się koniecznością
i warunkiem adaptacyjnym przedsiębiorstw do
zmieniających się wyzwań rynkowych.
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CERTYFIKATY
ECDL
Raport „Bilans Kapitału Ludzkiego” nie pozostawia wątpliwości – 70 % pracodawców inwestuje w swoich
pracowników. Uczestnictwo w szkoleniach przynosi wartość nie tylko organizacji, ale również wpływa na
indywidualny rozwój pracownika. Przedsiębiorcy i najwyższa kadra menadżerska już dawno uświadomiła sobie,
że wprawdzie wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje jeszcze więcej. Koncepcja Life Long Learning nie jest
wyłącznie trendem, ale powoli staje się koniecznością i warunkiem adaptacyjnym przedsiębiorstw do zmieniających
się wyzwań rynkowych. Coraz większą popularnością cieszą się szkolenia certyfikowane, do których należą
szkolenia VCC oraz szkolenia ECDL.
Certyfikat ECDL jest cennym dokumentem potwierdzającym
umiejętności komputerowe, kręgi tematyczne w ramach
szkolenia przygotowującego do zdania egzaminu koncentrują
się wokół zagadnień związanych z edytowaniem plików
tekstowych, pracą w sieci, pracą z grafiką menadżerską,
zarządzaniem projektami, programem CAD (więcej na
www.ecdl.pl). Jeśli jesteście zainteresowani:
·
·
·
·
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kompleksową organizacją szkoleń ECDL na jednym
z trzech poziomów;
przeprowadzeniem egzaminu ECDL;
zamówieniem podręczników;
udzieleniem wyczerpujących informacji dotyczących
organizacji szkolenia i samego egzaminu;

Zorganizowane przez nasz szkolenia ECDL ukończyło
prawie 300 pracowników z woj. lubelskiego. Dzięki
zaangażowaniu i profesjonalnej organizacji szkolenia
poziom zdawalności egzaminu końcowego wynosił
prawie 100 %.

CERTYFIKATY
VCC
Podnoszenie kompetencji zawodowych może odbywać
się na dwóch poziomach – nabywania nowych kompetencji lub uzupełniania dotychczasowych. Doskonałym
rozwiązaniem planowania swojej kariery zawodowej
jest włączenie w swój rozwój szkoleń certyfikowanych,
które bezsprzecznie potwierdzają nabyte kwalifikacje.
Z szerokiej gamy usług szkoleniowych na szczególną uwagę
zasługują szkolenia VCC (Vocational Competence Certificate).
Pozwalają one na uzyskanie nowego zawodu zgodnego
z kodem zawodów lub też na uzupełnienie i aktualizację
dotychczasowych kompetencji. Badania prowadzone przez
firmę „Aon Hewitt” potwierdzają, że od 4 lat nieustannie
rośnie motywacja pracowników. To ważna informacja dla
pracodawców, którzy mają szansę wykorzystać zaangażowanie pracowników dla realizacji celów biznesowych firmy.
Jeśli dostrzegasz konieczność podnoszenia kwalifikacji
pracowników jesteśmy w stanie:
·
·
·

zorganizować certyfikowane szkolenie VCC
z interesujących Państwa zagadnień;
przeprowadzić egzamin zgodnie ze standardami VCC;
udzielić wyczerpujących informacji na temat procedur VCC;

Współpracujemy z Fundacją VCC w zakresie przygotowania
i certyfikowania programów szkoleniowych. Jesteśmy w stanie
przygotować szkolenie certyfikowane dla Twoich pracowników,
dzięki czemu zapewnimy im lepszy rozwój zawodowy
i zwiększymy ich efektywność.
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Materiał pobrany ze strony

www.lcc.lublin.pl

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
tel./fax +48 81 440 87 00
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl
www.lcc.lublin.pl

Patrycja Zając
tel. +48 791 222 186
e-mail: patrycja.zajac@lcc.lublin.pl

Dorota Surma
tel. +48 791 222 132
e-mail: dorota.surma@lcc.lublin.pl

