Vpisujemo peto generacijo študija na daljavo SKEI - zadnja prosta
mesta!

SKEI Slovenije spada med najbolje organizirane sindikate v evropskem merilu, kar potrjujejo tudi odzivi iz tujine. Da
bi našim članom zagotavljali najboljše in najsodobnejše storitve, smo se na SKEI Slovenije ponovno odločili, da vam
ponudimo možnost izobraževanja na daljavo, ki vam bo prinesla najmanj:
- pridobitev interne kvalifikacije VI. stopnje,
- ključna znanja in veščine na področju sindikalnega dela,
- kompetence, potrebne za zastopanje članov sindikata.
Izobraževanje je prilagojeno zaposlenim z malo časa. Vse vsebine, kakor tudi vsa komunikacija, poteka prek
računalnika, kar pomeni, da se izobraževanje prilagaja tebi in tvojemu času.
V paketu je 6 predmetov, ključnih znanj, ki naj bi jih imel vsak sindikalni zaupnik.
1. Sindikalna dejavnost
2. Kolektivna pogajanja
3. Insolvenčni postopki
4. Računovodstvo in finančno poslovanje
5. Komuniciranje
6. Osebni menedžment
Predmetnik z opisi
Cena za posamezen predmet je 80€. Vsak predmet traja 4 do 5 tednov in od tebe zahteva do 2 uri aktivnosti na
teden, ki si jih lahko razporediš po svoje.
Število mest za izobraževanje je omejeno, zadnji rok za prijavo je 30. september 2020.
Pogoj za prijavo: znanje uporabe računalnika, članstvo v sindikatu.
Končano izobraževanje pomeni interno kvalifikacijo VI. stopnje!

Pridružite se vodilnim sindikalnim zaupnikom.
Začnemo v oktobru 2020.
Podrobnejše informacije na mateja.gerecnik@gmail.com.

PONUDBA SEMINARJEV

ABC sindikalizma; predavateljica Mateja Gerečnik
12.12.2018 - Postal sem sindikalni zaupnik... Kaj (še) lahko naredim?

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja
Gerečnik
12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič
11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje
pravic.

© Vse pravice pridržane.

Odjava iz e-novic

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s
prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic
ne boste več prejemali.

