Nehezíti előrelépésedet,
hogy nem értesz a számítástechnikához?
Ingyenes, új szakmát adó számítástechnikai tanfolyam
érettségizetteknek az előképzettség követelménye nélkül

LEGYÉL GAZDASÁGI INFORMATIKUS!
(440 ÓRA, 4 HÓNAP ALATT)

Olvass
tovább,

A képzés
végére

•
•

Ha érettségizett vagy, aki országosan elismert, emelt szintű szakmai végzettséget igazoló, Országos
Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ-s) bizonyítványt szeretne szerezni.
Ha olyan gazdasági és informatikai ismereteket szeretnél ingyen szerezni, amit hatékonyan tudsz
alkalmazni az élet különböző területein, növelve ezzel elhelyezkedéses esélyét.

1) Képes leszel a számítógépet és kapcsolódó részeit helyesen használni, biztonságosan üzemeltetni és a
használat során felmerülő egyszerűbb hibákat korrigálni,
2) Összetett szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentációs és adatbázis-kezelési feladatokat sikeresen megoldani,
3) Hatékonyan részt tudsz vállalni projektek megtervezésében, irányításában, közreműködni feladatterv
elkészítésében.
4) Az alapvető pénzügyi, számviteli, statisztikai, gazdasági jogi, tervezési ismeretek elsajátítása után
széleskörűen tudod alkalmazni informatikai ismereteidet a gazdasági élet különböző területein.

Győződj Érdeklődőknek előre egyeztetett időpontban ingyenes nyílt napot biztosítunk, amikor minden elkötelezettség nélkül megnézhetik termeinket, találkozhatnak munkatársainkkal és akár betekintést is nyerhetnek
meg róla! egy már futó tanfolyam menetébe! Jelentkezz most a nyílt napra: a 42 500-515 telefonszámon!
Csorba Miklósné (39, szociális munkás):
„Nagy öröm számomra, hogy igénybe vehettem
a szolgáltatást. Első szakmai végzettségemet
szereztem és már nagyobb esélye, van a munkahely-teremtésben. Nagyon sokat jelentett, hogy
nem kellett érte fizetni tandíjat, ezért köszönettel
tartozom! Köszönöm!”
Jelentkezz időben és a 4 hónapos képzés garantáltan ingyenes:
1) A tanfolyami díjat, vizsgadíjat, tankönyvet, feladatlapokat, gyakorlási lehetőséget az állam biztosítja.
2) A képzés befejezését követően egy havi minimálbérnek megfelelő juttatást kapsz.
3) Igényelhetsz 90%-os közlekedési támogatást, ha regisztrált álláskereső vagy, és nem a lakóhelyeden folyó képzésben veszel
részt.

Jelentkezz azonnal, hogy költségedet az állam állja!
Hívd most a (42) 500-515 telefonszámot, és jelentkezz az ingyenes, új szakmát adó tanfolyamra,
vagy vegyél részt az ingyenes információs nyílt napon!

Nehezíti előrelépésedet,
hogy nem értesz a számítástechnikához?
Ingyenes, új szakmát adó számítástechnikai tanfolyam
érettségizetteknek az előképzettség követelménye nélkül

LEGYÉL

WEBMESTER!

(820 ÓRA, 8 HÓNAP ALATT)

Olvass
tovább!

A képzés
végére

•
•

Ha érettségizett vagy, aki országosan elismert, emelt szintű szakmai végzettséget igazoló, Országos
Képzési Jegyzékben szereplő (OKJ-s) bizonyítványt szeretne ingyen szerezni.
Ha új szakmáddal növelni szeretnéd versenyképességed, és ezzel párhuzamosan elhelyezkedésed
esélyét. (GYED,GYES-en lévők, főállású anyák, rokkant nyugdíjasok is jelentkezhetnek)

5) Képes leszel a számítógépet és kapcsolódó részeit helyesen használni és a használat során felmerülő
egyszerűbb hibákat korrigálni,
6) összetett szövegszerkesztési, táblázatkezelési, prezentációs és adatbázis-kezelési feladatokat sikeresen
megoldani.
7) Képes leszel weboldalakat megtervezni, elkészíteni és az Interneten közzétenni.
8) Elsajátítod a Web szerkesztés és Web programozás területén alkalmazott legújabb technológiákat.

Győződj Érdeklődőknek előre egyeztetett időpontban ingyenes nyílt napot biztosítunk, amikor minden elkötelezettség nélkül megnézhetik termeinket, találkozhatnak munkatársainkkal és akár betekintést is nyerhetnek
meg róla! egy már futó tanfolyam menetébe! Jelentkezz most a nyílt napra: a 42 500-515 telefonszámon!
Éles Zsoltné (37): „Kialakulnak a tanfolyam elvégzése alatt új barátságok, segítik a tanulók egymást, kapcsolatban maradnak a tanfolyam elvégzése után is. A tanárok segítőkészen elmagyarázzák az elsőre talán nagyon idegennek tűnő tanagyagokat. Szívesen járnám ki még egyszer a tanfolyamot! Szívesen emlékszem rá vissza, és köszönöm a tanároknak az oktatást!”

Vidám RutinSoft hallgató a nyíregyházi gépteremben

Jelentkezz időben és a 8 hónapos képzés garantáltan ingyenes:
4) A tanfolyami díjat, vizsgadíjat, tankönyvet, feladatlapokat, gyakorlási lehetőséget az állam biztosítja.
5) A képzés befejezését követően egy havi minimálbérnek megfelelő juttatást kapsz.
6) Igényelhetsz 90%-os közlekedési támogatást, ha regisztrált álláskereső vagy, és nem a lakóhelyeden folyó képzésben veszel
részt.
Hívd most a (42) 500-515 telefonszámot, és jelentkezz az ingyenes, új szakmát adó tanfolyamra,
vagy vegyél részt az ingyenes információs nyílt napon!

