Anunţ

Înscrie-te GRATUIT la cursuri de calificare profesională!
În perioada ianuarie 2018-mai 2020, SC ROGEPA SRL organizează, în cadrul proiectului ”Incubatorul sociomedical-instrument de inovare socială”, înscrieri pentru următoarele cursuri de calificare:
1. Zidar-pietrar-tencuitor, Nivel 3,
720 ore, 1 curs cu 28 de participanți

2. Lucrător Comercial, Nivel 2,
360 ore, 1 curs cu 28 de participanți

3. Frizer, Nivel 2,
360 ore, 1 curs cu 28 de participanți

Va realiza:
Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
Executarea zidăriilor simple
Executarea zidăriilor din piatră naturală
Executarea zidăriilor de complexitate medie
Executarea zidăriilor de mare complexitate
Executarea tencuielilor simple
Executarea tencuielilor decorative
Executarea tencuielilor de mare complexitate
Executarea lucrărilor de reabilitare termică a
clădirilor de locuit
Lucrătorul comercial este persoana responsabilă
cu: întocmirea documentelor specifice activității
de vânzare,
raportarea activității de vânzare,
prezentarea produselor și serviciilor aferente
vânzării,
promovarea imaginii standului,
menținerea stocurilor de rezervă,
verificarea stocurilor cu vânzările,
comunicarea cu clienții,
crearea mediului ambiental necesar vânzării,
efectuarea vânzării,încasarea contravalorii mărfii
Utilizarea instrumentelor
Aprovizionarea cu materiale
Utilizarea materialelor
Programarea clientului
Executarea bărbieritului
Executarea îngrijirilor faciale şi capilare
Executarea tunsorii pentru bărbaţi
Spălarea părului
Întocmirea bonurilor de materiale
Igienizarea locului de muncă

4. Ospătar (chelner) vânzător în unități de
alimentație publică,
720 ore, 1 curs cu 28 de participanți

5. Competențe Informatice
Curs de îmbunătățire a competențelor
3 cursuri cu 28 de participanți

Asigurarea calității
Dezvoltarea personală
Igiena și securitatea muncii
Lucrul în echipă
Organizarea unităților de alimentație și de
hotelărie
Promovarea produselor și serviciilor
Evidența operativă
Servirea preparatelor
Servirea băuturilor
Alcătuirea meniurilor și servirea preparatelor și
băuturilor
Decorarea sălii de servire
Competențele informatice implică utilizarea critică și
sigură a tehnologiilor societății informaționale în
timpul orelor de program, în timpul liber și pentru a
comunica.
Această competență va fi susținută de interesul în
angajarea în comunități și rețele pentru scopuri
culturale, sociale și/sau profesionale

Avantaje:
- acordarea de burse participanţilor;
- suportarea taxelor de transport;
- sprijinul acordat pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru iniţierea unei afaceri proprii.
Acte necesare:
- copii acte personale (certificat de naştere, carte de identitate, certificat de căsătorie);
- copii acte de studii;
- adeverinţă medic de familie;
- document din care să reiasă situaţia pe piaţa muncii.
Informaţii suplimentare:
SC ROGEPA SRL, Bd. Unirii nr.16, cam. 20, email: mail@rogepa.org, tel. 0362802902

Persoane de contact:
Rita Sabău
Liviana Marinescu

