Ulla Delsing
působení v oblasti dalšího vzdělávání v městě Dorsten po dobu více než 30 let
v intenzivním dialogu se všemi směrodatnými institucemi
doslova přímé kontakty k mnoha multiplikátorům.
Pracujeme pro Spolkovou agenturu práce, instituci Vestische Arbeit,
Ministerstvo práce, zdraví a sociálních věcí
Vnímáme sebe jako kvalifikovaného partnera podporujícího poskytování služeb
v oblasti vzdělání a dalšího vzdělávání. Úzké kontakty a spolupráce jsou k dispozici
především k místním sdružením a podnikům, politickým stranám a církevním zařízením.
Místní podpora hospodářského odvětví probíhá v intenzivním dialogu s paní Ullou Delsing.
Pravidelně každý měsíc dochází k navázání
konzultačního a pracovního rozhovoru
s ohledem na tržní trendy.
Vzdělávací opatření se vztahují
na tvořivou oblast,
ekonomickou oblast, komunikaci a služby všeobecně.
Výpočetní technika, bezpečnostní služby, zahradnictví, floristika, papír, textil, holičství,
hotely, gastronomie, pekárny
Typické jsou kvalifikační opatření,
školicí opatření a analytická opatření
Pořádáme také školení pro zájemce
o samostatně výdělečnou činnost,
zejména v oblasti,
kde kreativita stojí v popředí.
Zařízení Quartier d má k dispozici zásobník energie
Zásobník energie je místem pro všechny,
kteří se potřebují energií nabít a něco nového naučit
Zásobník energie je místem s gongy, tibetskými mísami a zálibou k zvuku.
Poskytujeme zaměstnání spolupracovníkům na trvalý hlavní pracovní poměr a
spolupracujeme s externisty.
Do našeho školicího týmu patří zkušení odborníci z průmyslu a veřejných vzdělávacích
institucí, kteří s námi spolupracují po dobu mnoha let.
Kompetence našich spolupracovníků spočívá ve schopnostech
a dlouholetých zkušenostech v oblasti dalšího vzdělávání.
V našich vzdělávacích prostorách nabízíme
restauraci s vybavením, odpovídajícímu k realizaci učebního oboru
kuchyň s vybavením, odpovídajícímu realizaci učebního oboru
kavárnu EWENEMENTCAFFÈ pro učební obor barista
Vzdělávací, skladovací a prodejní prostory pro školení a učební obory v kreativní oblasti
floristika, výroba svící a mýdla, výroba papíru a pestrého papíru, balení
výroba, perforace, nýtování, falcování, tisk síťový tisk, písmovina
Vzdělávací prostory pro odborné spolupracovníky bezpečnostních služeb
IT pracoviště s moderním vybavením pro školení a učební obor
obchodní referentka/referent, obchodní zástupce dialogového marketingu
Odborná pracovní síla pro DTP
Skladovací a pracovní prostory v oblasti zahradnictví a tvorba krajiny

Naším záměrem je podporovat každého
v osobním nasazení za lepší ekologické a sociální vztahy
a v pozitivním ovlivnění udržitelného rozvoje

