PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – JELENTKEZÉSI LAP
1.) A pályázat címe:

„Vezetői asszisztensi
és
cégasszisztensi tanfolyam”
(komplex kompetencia-fejlesztő képzési program)

2.) A pályázat kiírója:

Európai Üzleti Iskola
és az

Európai Vezetőképző Akadémia

1539 Budapest, Pf.: 625.
Tel: 06(1)33-60 -834; 06(1)488-0247
Fax: 06(1)33-60-835; 06(1)488-0248
E-mail: office@europaiuzletiiskola.hu
www.europaiuzletiiskola.hu
FMK nyilvántartási szám: 01 - 0794 - 05

3.) A pályázat célja:
A tanfolyammal a cégeknél előforduló leggyakoribb feladatokra képezünk asszisztenseket,
„mindenes” ügyintézőket. A képzési program elsődleges célja, hogy a cégvezetők és
vezetők legfontosabb segítői olyan korszerű ismeretekkel rendelkezzenek, amelyekkel
meg tudnak felelni mind az új, mind az állandóan változó követelményeknek.
A képzéssel a résztvevők széleskörű asszisztensi tudásalap birtokába jutnak: a program
tartalmazza a legújabb ismereteket, és a már korábban bevált legjobb gyakorlatokat
(„best practice”) is.
A tanfolyam során a gyakorlati cselekvés helyezkedik el a képzés, illetve a
készségfejlesztés középpontjában. A résztvevők lényegre törően és koncentráltan jutnak
hozzá azokhoz az ismeretekhez, amelyek sikeressé teszik őket munkájuk során rövid és
hosszútávon egyaránt.

4.) A pályázat beküldésének határideje:
2016. október 18. (kedd)
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5.) A képzési program időtartama és képzési napjai:
32 óra, 2016. október 24. - 2016. november 15. között.
(Oktatási napok: 2016. október 24-25. és 2016. november 14-15. Vizsganap: 2016. nov. 30.)

6.) A pályázat beküldésének lehetséges módjai:
Online: a www.europaiuzletiiskola.hu honlapon keresztül.
Elektronikusan: az office@europaiuzletiiskola.hu e-mail címre, a pályázati felhívás 13. pontjának
kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.
Faxon: a 06(1)3360-835-ös fax számra a pályázati felhívás 13. pontjának kitöltésével, és a
pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.
Levélben: Európai Üzleti Iskola (Pályázat) 1539 Budapest, Pf.: 625. címen, a pályázati felhívás 13.
pontjának kitöltésével, és a pályázati felhívás cégszerűen aláírt beküldésével.

7.) Részvételi korhatár:
Nincs.

8.) Pályázhat:
Minden Magyarországon és az Európai Unióban működő, bejegyzett gazdasági társaság,
cégnagyságtól függetlenül.

9.) A program tartalma:
A) Vezetői asszisztensi tréning (2 nap)
B) Értékesítési ismeretek – tréning (1 nap)
C) Ügyfélszolgálati ismeretek – tréning (1 nap)
D) Elméleti ismeretek (A jegyzetet az Európai Üzleti Iskola biztosítja)
E) Vizsga

10.) A pályázati támogatás formája:
#A „Cégasszisztensi
alaptanfolyam” díja:
#Az „Vezetői asszisztensi tréning” c.
2 egész napos, intenzív
tréningprogram díja:
#Az „Értékesítési ismeretek” c.
1 egész napos, intenzív tréning díja:
#Az „Ügyfélszolgálati ismeretek” c.
1 egész napos, intenzív tréning díja:
Összesen:

150.000.- Ft/fő + Áfa
120.000.- Ft/fő + Áfa
70.000.- Ft/fő + Áfa
70.000.- Ft/fő + Áfa
410.000.- Ft/fő + Áfa

Pályázati kedvezmény:

-320.000.- Ft/fő

A pályázat nyertesei által fizetendő összeg: 90.000.- Ft/fő + Áfa
Saját erő: 22 %, pályázati kedvezmény: 78 %.
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11.) A résztvevők a program elvégzéséről oklevelet kapnak.
Megnevezése: Vezetői asszisztensi és cégasszisztensi tanfolyam
A program időtartama: 32 óra

12.) A pályázatok értékelése:
Folyamatosan, a beérkezés sorrendjében.

13.) Pályázati űrlap (Cég + jelölt személy(ek))
A pályázó cég adatai:
Cég neve:

Székhelye:

A kapcsolattartó személy adatai
(név, beosztás, telefonszám, e-mail
cím):

A cég által a képzésre jelölt személy(ek)*:
Név:

Választott oktatási forma:
N-nappali,
L-levelező,
T-távoktatásos tanfolyam



□
□
Telefonszáma:

E-mail címe:

Jelenlegi beosztása:

A pályázatra jelölés indoka néhány
mondatban:

* Több pályázó esetén kérjük a pályázati űrlapot sokszorosítani.
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14.) Nyilatkozat:
14.1.) A nyertes pályázók képzésen való részvételét biztosítjuk.
14.2.) A pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik cégünk ellen csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás.
14.3.) A nyertes pályázók vállalják, hogy a képzés után kb. 6 hónappal az Európai
Üzleti Iskola felmérést végezzen arról, hogy az elsajátított ismeretanyag
mennyiben, hogyan és milyen módon segítette munkájukat.
14.4.) A pályázatban foglalt adatok hitelesek.
Dátum: 2016. _________ hó ___ nap
__________________________
cégszerű aláírás
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