Izkusite prednosti mobilnosti

Izkusite prednosti bivanja v tujini!
22. - 26.11.2021 v Madridu*

Projekt SMEEGE Predstavniki malih in srednjih
podjetij gredo v Evropo

* odvisno od poteka Corona pandemije

Projekt

Namen bivanja v tujini mnogim MSP ni razumljiv *.
SMEEGE želi to spremeniti!

V zadnjih letih so različne ustanove prepoznale,
da je med poklicnim usposabljanjem bivanje v
tujini koristen dodatek. Raziskava NABiBB v
ok-viru projektov odobrenih v letu 2018 je potrdila, da se spretnosti in znanje zaposlenih po
bivanju v tujini izboljšujejo.
Priložnosti za mobilnost med usposabljanjem so
okrepile podobo napotujočih organizacij; to je
tudi smiselna strategija za zaposlovanje v času
pomanjkanja kvalificiranih delavcev.

* mala in srednje velika podjetja

Pristop

Pristop SMEEGE je zasnovan na preizkusu mobilnosti in zaznavanju prednosti, ki jih slednja
prinaša.
V ta namen organiziramo skupno potovanje
v Madrid. * Tu boste srečali podobno misleče iz
Nemčije, Španije, Italije, Slovenije in Belgije.
Trajanje potovanja (3 do 5 dni)
Kratka jezikovna in medkulturna
priprava v mednarodnem formacijskem
centru Madrid
Običaji španskega poslovnega sveta

Skupna večerja
Povezovanje z nemškimi in
mednarodnimi podjetniki in učitelji.
Obiski učnih organizacij/centrov

Kdo bo kril stroške?

Potne stroške krijejo podjetja ali osebe, ki potujejo.
Projektni konzorcij ponuja brezplačno koordinacijo in vodnje skupnega potovanja.
S pomočjo Kölnske in Potsdamske gospodarske
zbornice je mogoče financirati potne stroške delno ali v celoti - s sredstvi Erasmus+ *.

* Nasveti svetovalcev za mobilnost. Z veseljem vas bomo
povezali z njimi.

Bodite obveščeni

Bodite obveščeni preko naših kanalov na
družabnih omrežjih:

facebook.com/GZS.si

instagram.com/GZS.si
linkedin.com/company/chamber-of-commerce-and-industry-of-slovenia/mycompany/
twitter.com/GZSnovice

Naše spletno mesto:
smeege.eu
Naročite se na naš informacijski
bilten.

Partner projekta

Kontakt:

Gospodarska zbornica Slovenije
Valentina Kuzma
Dimičeva ulica 13
1000 ljubljana
Tel.: 38615898246
zgigm@gzs.si

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne
po-meni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev,
in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo
in-formacij, ki jih vsebuje

