Ulla Delsing
Mai bine de 30 de ani de educaţie în oraşul Dorsten
În colaborare strânsă cu toate autorităţile importante
În colaborare strânsă cu mulţi formatori de opinie.
Noi lucrăm pentru Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de Muncă, pentru agenţia
Vestische Arbeit, pentru Ministerul muncii, sănătăţii şi protecţiei sociale. Suntem un
partener calificat şi performant în domeniul formării şi instruirii.
Păstrăm un contact şi o colaborare strânsă în special cu asociaţiile şi companiile, partidele
şi instituţiile bisericeşti locale. Administraţia locală pentru stimularea activităţilor
economice se află în strânsă colaborare cu Ulla Delsing.
În fiecare lună se organizează o discuţie pe tema consultanţei şi a muncii legată de
tendinţele de pe piaţă.
Măsurile privind educaţia se aplică pentru domeniile: creativitate, economie, comunicare
şi prestare de servicii în general.
Prelucrarea electronică a datelor, serviciul de securitate şi pază, plante şi sol, floristică,
hârtie, textile, hotel, restaurant, brutărie.
Specifice sunt măsurile de calificare, măsurile de training şi de constatare.
De asemenea, realizăm instruiri pentru cei care doresc să presteze o activitate
independentă, în special acolo unde creativitatea se află în prim-plan.
quartier d deţine un acumulator de energie.
Acumulatorul de energie este locul pentru toţi cei care se umplu de energie şi care învaţă
lucruri noi.
Acumulatorul de energie este prevăzut cu gonguri, boluri muzicale şi paturi muzicale.
Angajăm personal cu contract de muncă, dar şi colaboratori independenţi. Profesorii
noştri sunt specialişti cu experienţă acumulată în domeniul industriei sau în instituţiile de
educaţie şi lucrează de mulţi ani cu noi. Competenţa angajaţilor este demonstrată de
abilităţile acestora şi de experienţa din domeniul formării acumulată pe parcursul
deceniilor.
În spaţiul nostru destinat instruirilor punem la dispoziţie:
Un restaurant echipat corespunzător pentru formarea profesională
O bucătărie echipată corespunzător pentru formarea profesională
EWENEMENTCAFFÈ pentru meseria de barista
Spaţii de predare, de depozitare, de vânzare pentru formarea din domeniul creativ.
Floristică, confecţionare lumânări, săpun, hârtie, hârtie colorată, confecţionare, ştanţare,
nituire, canelare, agăţare, îndoire ambalaje, serigrafie, tipografie pe plumb.
Spaţii de predare pentru serviciile de securitate
Spaţii de lucru IT echipate modern pentru formarea profesională
Funcţionar, comerciant, dialog-marketing
Specialist DTP
Spaţiu de depozitare şi de lucru pentru grădină şi amenajare spaţii
Dorim să sprijinim oamenii în aşa fel încât ei să lupte în ţara de origine pentru
legături sociale şi ecologice mai bune şi să influenţeze în mod pozitiv
dezvoltarea durabilă.

