Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50.
iroda: 2890, Tata, Erzsébet királyné tér 13.
tel.: 34/589-849
www.vercse.hu

FELHÍVÁS INFORMATIKAI KÉPZÉSRE
A LEADER pályázat keretében megvalósuló képzés célja, hogy tagszervezeteink alkalmazottai,
a térségben élő vállalkozók, magánszemélyek a napi tevékenységükhöz, munkájukhoz
szükséges számítógépes ismereteit karbantartsa, frissítse. Az elnyert támogatásból 4x3 órás
modulokat szervezünk a Vértes-Gerecse térség 6 településére, ahol ingyenesen vehetnek részt az
előadásokon az érdeklődők. A képzéseket várhatóan 2-3 havonta új helyszínen tartjuk meg, a
jelentkezők számától függ, melyik időszakban hol lesznek ezek a képzések. Várjuk minél előbb
az érdeklődők jelentkezését, hogy a szervezés további lépéseit megtehessük, és várhatóan a
nyáron konkrét helyszínekkel, időpontokkal tudjuk a felhívásokat közzétenni.
INFORMATIKAI TOVÁBBKÉPZÉS TEMATIKA (tervezet)– 12 óra helyszínenként
1. nap:
Új és továbbfejlesztett eszközök és programok az informatika területén – lehetőségek és
veszélyek, a számítógép „nyelve” – 3 óra
2. nap:
Ügyfélkapu – ügyfélsegítési technikák, elektronikus banki utalás, elektronikus aláírás – 1 óra
- Pályázatokkal kapcsolatos elektronikus nehézségek, tapasztalatok, problémák és azok
megoldása – 2 óra
3. nap:
Vállalkozások ügyei, az adózással összefüggő elektronikus feladatok és nehézségek, akadályok
– 1 óra
- Megrendelések, elektronikus kereskedelmi akciók problémái – 2 óra
4. nap: A résztvevők egyéb igényei a témában – 3 óra
Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének az ingyenes képzéseken.
Igyekszünk az érdeklődőkhöz legközelebb megvalósítani a képzést, ezért a Vértes-Gerecse
Térség 6 településén szeretnénk a modulokat megtartani hétköznaponként és munkaidőben.
A jelentkezők az alábbi adatlap kitöltésével tudják a szervezők munkáját elősegíteni, amelyet a
margit@vercse.hu e-mail címre küldhetnek el.
További felvilágosítást Schuszter Margittól kérhet az alábbi telefonszámon: 06/70 431-4918.
Részvételi szándékukat Tatán a munkaszervezeti irodában várjuk a következő elérhetőségeken:
munkaszervezet@vercse.hu, 2890 Tata, Erzsébet tér 13. Telefon: 06/34 – 589-850
JELENTKEZÉSI LAP
JELENTKEZŐ NEVE: ………………………………………………………………………...…
Jelentkező címe, elérhetősége (tel., e-mail): …………………………………………………..….
KÜLDŐ SZERVEZET/MUNKAHELY NEVE: …………………………………….…….…….
Küldő szervezet/munkahely CÍME: ………………………………………………….…………..
A számomra megfelelő helyszín, időpont (melyik hónap?):……………………………………...
A tematikában felsoroltakon kívül a 4. nap témájaként az alábbiak érdekelnek még:
(kérjük, írja meg, milyen témakörrel szeretné még a képzésen ismereteit bővíteni)
Dátum

aláírás
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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

