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SC Expert Training SRL în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Cluj, derulează proiectul “ Ansamblu de Servicii Integrate Destinate Ocupării
ASID-O”, proiect finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 5 ”Promovarea măsurilor active de
ocupare” DMI 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.
Obiectivul principal propus prin cererea de finanaţare vizează implementarea unui
ansamblu de măsuri active destinate ocupării, măsuri eficiente, care să faciliteze accesul
şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor neocupate, prin dobândirea de noi
competenţe sau dezvoltarea competenţelor existente. Pe termen lung, activităţile
proiectului vor avea o abordare amplă pentru tot parcursul vieţii profesionale,
instrumentele de lucru utilizate fiind adaptate la nevoile şi cerinţele grupului ţintă, pentru ca
acesta să fie competitiv pe o piaţă a muncii tot mai flexibilă şi în continuă mişcare.
Pornind de la obiectivele propuse, anunţăm începerea următoarelor cursuri:
1. Curs specializare „Lucrător comercial”- în localitatea Cămpia Turzii
2. Curs specializare „Inspector resurse umane” – în localitatea Cluj-Napoca
Accesul la activităţile proiectului este gratuit și egal pentru toți membrii grupului țintă care
îndeplinesc condiţiile de acces, respectiv șomeri îndemnizaţi sau neîndemnizaţi
indiferent de vârstă şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
Cluj-Napoca
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