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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

    Poznań, 13.08.2012 r. 

 

ZAPROSZENIE 

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w  

projekcie „Nowoczesny Rzemieślnik” 
 

 

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla: 
 mikro i małych przedsiębiorstw, ich właścicieli i pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) oraz osób 

samozatrudnionych, z terenu woj. wielkopolskiego, 

 z branż: budownictwo, spożywcza, motoryzacyjna, stolarsko-meblarska, metalowa, 

 osób w wieku od 50 lat (ukończone na dzień przystąpienia do projektu). 

 

 

Wyjątkowa okazja by skorzystać z bezpłatnych szkoleń, które podniosą, Państwa i Państwa pracowników, umiejętności 

korzystania z komputera i Internetu -  

umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w XXI wieku 

 

Zakres szkolenia:  

Komputerowe (50 godz.) m.in.: podstawy obsługi komputera, programy komputerowe - pakiet MS Office (Word, Excel, Power 

Point, Publisher), korzystanie z Internetu, tworzenie prostych stron www. W pakiecie także (10 godz.) - podstawy sprzedaży, 

podstawy autoprezentacji, informacja gospodarcza. 

 

Szkolenia odbywać się będą w centrum Poznania. 

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu (jedna edycja szkolenia to 3 miesiące). 

Proponowane godz. zajęć to 13.00-18.00. 

 

Wszystkie informacje o projekcie znajdziecie Państwo w złączonej ulotce oraz na stronie 

www.irpoznan.com.pl/nowoczesnyrzemieslnik/  

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania serdecznie prosimy o kontakt z biurem projektu pod adresem: 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu/ pokój nr 3 

Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

Tel. (61) 859 35 37 

E-mail: nowoczesnyrzemieslnik@irpoznan.com.pl 

 

Aby wziąć udział w projekcie należy: 
1. Wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy oraz ankietę  

2. Dostarczyć ww. dokumenty do biura projektu: osobiście, pocztą, faksem, e-mailem do dnia 30.08.2012 r. 

3. O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy Państwa do dnia 04.09.2012 r. 

4. Dostarczyć w terminie do 13.09.2012 r. wymagane dokumenty potwierdzające status prawny przedsiębiorstwa i 

uczestnika oraz podpisaną umowę szkoleniową 

  

2 pierwsze edycje ruszają już 18 i 19 września! Nie zwlekaj! Zgłoś się już teraz! 

Serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc jest ograniczona! 

 

Natalia Krzyżan                                                             

Koordynator Projektu  „Nowoczesny Rzemieślnik”           

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

61-874 Poznań,  Al. Niepodległości 2 

Tel: (61) 859 35 37 ;  

www.irpoznan.com.pl 

http://www.irpoznan.com.pl/nowoczesnyrzemieslnik/

