Ulla Delsing
od ponad 30 lat oferta kursów i szkoleń w miejscowości Dorsten
w ścisłym porozumieniu ze wszelkimi istotnymi instytucjami
wyjątkowo bliskie kontakty z instytucjami i osobami kształtującymi opinię publiczną.
Współpracujemy z Federalnym Urzędem Pracy (niem. Bundesagentur für Arbeit),
urzędem pracy Vestische Arbeit,
Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej
Postrzegamy siebie jako partnera w kształceniu i dokształcaniu,
podnoszącego wydajność i kwalifikacje pracowników. Utrzymujemy ścisłe kontakty i
zacieśniamy współpracę zwłaszcza z lokalnymi związkami i firmami, partiami i
instytucjami kościelnymi.
Agencja Rozwoju Regionalnego ściśle współpracuje z Ullą Delsing.
Raz w miesiącu odbywają się konsultacje i merytoryczne dyskusje,
których tematem są aktualne tendencje na rynku pracy.
Oferta edukacyjna obejmuje kursy z dziedziny kreatywności,
komunikację w sferze gospodarczej i usługi w szerokim zakresie.
Obsługa komputera, usługi ochroniarskie, rośliny i ogrodnictwo, florystyka, obróbka
papieru, tekstylia, fryzjerstwo, hotelarstwo, gastronomia, wyroby piekarnicze
Oferujemy głównie kursy kwalifikacyjne,
kursy szkoleniowe oraz kursy orientacji zawodowej
Przeprowadzamy również szkolenia dla osób
pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą,
której najważniejszym aspektem jest kreatywność.
quartier d posiada magazyn energii
Magazyn energii to miejsce dla tych, którzy chcą czerpać energię i nauczyć się czegoś
nowego
Magazyn energii to miejsce z brzmieniem gongów i mis tybetańskich oraz łóżkiem do
terapii dźwiękiem

Zatrudniamy zarówno pracowników w ramach umowy o pracę,
jak również współpracujemy z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
Nasza kadra to doświadczeni specjaliści z sektora przemysłowego lub publicznych
instytucji edukacyjnych współpracujący z nami już od lat. Kompetencje naszych
specjalistów uwarunkowane są ich wiedzą i długoletnim doświadczeniem w branży
szkoleniowej.
Do naszych pomieszczeń szkoleniowych należą
restauracja z odpowiednim wyposażeniem szkoleniowym
kuchnia z odpowiednim wyposażeniem szkoleniowym
kawiarnia EWENEMENT, w której szkoleni są bariści
pomieszczenia szkoleniowe, magazynowe i handlowe, w których odbywają się szkolenia z
dziedziny kreatywności
Florystyka, produkcja świec, mydła, papieru zwykłego i kolorowego, opakowań,
wytłaczanie, nitowanie, żłobienie, falcowanie, drukowanie, druk sitowy, skład ołowiany
pomieszczenia przeznaczone do szkoleń dla ochroniarzy
nowocześnie wyposażone stanowiska komputerowe przeznaczone do szkolenia w
zawodach
kierowniczka/kierownik biura, handlowiec w branży dialogu interaktywnego
specjalista DTP
magazyny i teren szkoleniowy dla ogrodników i architektów krajobrazu

Chcielibyśmy wspierać ludzi tak, aby mogli w swoim kraju pochodzenia
walczyć o lepsze więzi ekologiczne i społeczne
oraz wywrzeć pozytywny wpływ na trwały ich rozwój.

Biuletyn

Kursy letnie
Nauka poprzez działanie
Przybliżamy złożony obraz
miasta okręgu i landu
Codzienność - formy towarzyskie
Nauka w szkole i zakładzie pracy
Kulisy przedsiębiorstwa
Codzienność w przedsiębiorstwie
Poznawanie zakresu pracy i odpowiedzialności
Praca z materiałami
Produkty spożywcze drewno metal papier tektura tkanina wosk
farba
Komputer maszyny
Pozytywne myślenie
Automarketing
Kreatywnie przygotowane
prezentacje wyników
Odbędą się liczne rozmowy
które przyczynią się do powstania nowych pomysłów
Kilka dobrych powodów
wzięcia udziału w
kursach letnich
Nauka poprzez działanie
Dużo przyjemności dużo doświadczeń
przez 14 dni
inaczej
żyć
mieszkać
uczyć się
jeść
spać pracować

