Безплатно обучение
с ваучери

Чрез проект, BGО5М9OPО01-1.016
„Ваучери за заети лица“, съфинансиран
от Европейския социален фонд - ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 20142020 има възможност да се включат
Заети лица, които са на трудов договор
в предприятия извън държавната
администрация и имат средна или пониска степен на образование.

За обучението:

Всеки ползвател на услугата „обучение“
заплаща 15% от неговата стойност или
получава спонсорство от трети лица,
работодатели, организации и други за
тази стойност.
Цената на обученията за ключови
дигитални
компетентности
не
надхвърля 50 лева, за езикови
компетентности (300 часа) е 105 лева, за
професионални квалификации – от
130 до 270 лева в зависимост от степента
на усвояваната професия.

ОП „Ра звити е на ч ове шки те
ресурси“ 2014 - 2020

гр. Варна,
ул. Преспа 1

Запазете си място за вашето
обучение по оперативна програма
"Ваучери за заети лица"!

К ВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ !

КАК? Всички

желаещи
попълват
заявления в Бюрата по труда по
местоживеене, като посочват името
на
Центъра
за
професионално
обучение, където искат да се обучават

Ние ви предлагаме обучение в
градовете:

Варна; Вълчи дол; Шумен
Игнатиево; c.Синдел

ЦПО „Светман“
Тел: 052 65 67 40
Моб.: 0893 344 538; 0893
344 539; 0893 662 306
svetman@abv.bg
www.svetman.com

Цен тър за професионалн о
обучение „С ветман“ – гр. Варна
Т ел : 0 5 2 6 5 6 7 4 0

ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ

КВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО

КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПРОФЕСИЯ ИЛИ ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

Eзикови курсове

Направление Икономика и
бизнес

Английски език – две групи според
нива на знания на езика след
полагане на входящ тест (А1, А2, В1
– 300ч.) и (В2, С1, С2 – 300ч.)
Испански език – ниво А1, А2, В1 –
300ч.
Италиански език - ниво А1, А2, В1
– 300ч.
Немски език - две групи според
нива на знания на езика след
полагане на входящ тест (А1, А2,
В1 – 300ч.) и (В2, С1, С2 – 300ч.)
Руски език – ниво А1, А2, В1 300ч.

Дигитална
компетентност
Текстообработка чрез MS WORD –
45ч.
Работа с MS EXCEL - 45ч.
Приложение на CorelDraw в
рекламата – 45ч.

 Финансист
3430101 Банково дело - 960 ч., 3та степен на
квалификация / 600 ч., част от професията
3430102 Застрахователно и осигурително
дело – 960ч., 3та степен на квалификация/
600ч. част от професията
 Данъчен и митнически посредник
3440201
Митническа
и
данъчна
администрация – 960ч. 3та степен на
квалификация / 600ч. част от професията
 Оперативен счетоводител
3440301 Оперативно счетоводство - 960ч., 3та
степен на квалификация / 600ч. част от
професията
 Сътрудник в бизнес услуги
3450401 Бизнес услуги – 660ч., 2ра степен на
квалификация
 Сътрудник в малък и среден бизнес
Малък и среден бизнес – 660ч., 2ра степен на
квалификация
 Касиер
3450601 Касиер – 300ч., 1ва степен на
квалификация

 Икономист
3451202 Търговия - 960ч., 3та степен на
квалификация / 600ч. част от професията
3451204 Икономика и мениджмънт - 960ч.
3та степен на квалификация/600ч. част от
професията
 Офис мениджър
3460101 Бизнес администрация – 960ч., 3та
степен на квалификация/600ч. част от
професията
 Офис секретар
3460201 Администратично обслужване 660ч., 2ра степен на квалификация/300ч. част
от професията

Направление Туризъм
 Хотелиер
8110101 Организация на хотелиерството 960ч., 3та степен на квалификация
 Администратор в хотелиерството
8110201 Организация на обслужването в
хотелиерството – 960ч./600ч. част от
професията
 Камериер
8110301 Хотелиерство – 300ч.,1ва степен на
квалификация
 Готвач
8110701 Производство на кулинарни
изделия и напитки – 660ч./300ч. част от
професията
 Сервитьор-барман
8110801 Обслужване на заведения и
обществено хранене – 660ч./300ч. част от
професията

/

