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Szkolenia wewnêtrzne
dla firm

Twoim sukcesem jest wiedza

„Szkolenia wewnêtrzne organizowane
przez Polskie Centrum Kadrowo-P³acowe
to gwarancja oferty programowej
na najwy¿szym poziomie.”

Szanowni Pañstwo,
powy¿szy cytat to jedna z wielu pozytywnych opinii jakie mamy przyjemnoœæ s³yszeæ po
naszych szkoleniach. Satysfakcja Klienta i sprostanie jego oczekiwaniom nadaj¹ kierunek
naszym dzia³aniom. Pañstwa zadowolenie jest dla nas najlepsz¹ motywacj¹, dlatego
nieustannie dbamy, aby nasze propozycje zawsze by³y aktualne i dostosowane do
zmieniaj¹cego siê rynku. Tym bardziej cieszy nas fakt, ¿e portfolio naszych sta³ych
Klientów ca³y czas siê poszerza.
Proponujemy Pañstwu szkolenia wewnêtrzne, które s¹ rzetelnie zaplanowane
i dopracowane przez nasz doœwiadczony zespó³.
Pañstwo planujecie w jakim czasie, miejscu, temacie odbêdzie siê szkolenie,
a nasi specjaliœci kompleksowo je realizuj¹.
Tworzenie szkoleñ szytych na miarê to nasza pasja i przyjemnoœæ, dlatego
tak chêtnie dzielimy siê z Pañstwem nasz¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.
Zespó³ Szkoleñ Wewnêtrznych

Profesjonalizm wypracowany latami

Kompleksowa realizacja
w 3 krokach

doœwiadczenie w organizacji szkoleñ od ponad 10 lat,

1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb

szerokie portfolio Klientów ró¿nych sektorów,

2. Dostosowanie programu, trenera
oraz formy szkolenia do oczekiwañ Klienta

wysoki poziom satysfakcji Klientów skutkuj¹cy wielokrotnym
korzystaniem z naszych us³ug,

3. Kompleksowa opieka w trakcie szkolenia

analiza aktualnych przepisów i dopasowanie oferty
szkoleniowej do zmieniaj¹cego siê rynku,
trenerzy - starannie dobrana kadra wysokiej klasy
specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach.

Standardy wspó³pracy
indywidualny opiekun, czyli specjalista, który przeprowadzi
z Pañstwem analizê potrzeb i kompleksowy
proces przygotowania szkolenia,
dedykowany trener, który w pe³ni poœwiêci swój czas
uczestnikom szkolenia i w sposób praktyczny przeka¿e
posiadan¹ wiedzê,
program szkolenia oraz materia³y œciœle dostosowane
do Pañstwa bran¿y i specyfiki dzia³alnoœci firmy,
dostosowanie poziomu szkolenia oraz technik i form jego
przeprowadzenia do okreœlonej grupy,

Przyk³adowa tematyka
szkoleñ wewnêtrznych:
Prawo pracy
Czas pracy
Wynagrodzenia
Regulaminy pracy
i wynagradzania
Zak³adowa dzia³alnoœæ socjalna
P³atnik
Zasi³ki i ubezpieczenia spo³eczne

raport poszkoleniowy zawieraj¹cy wnioski i rekomendacje
trenerów oraz zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych,
wsparcie po szkoleniu, aby efektywnie wykorzystaæ zdobyt¹
wiedzê i umiejêtnoœci w praktyce.

Emerytury
Ochrona Danych Osobowych

Indywidualizm
Trener, program oraz materia³y szkoleniowe dopasowane s¹ do Pañstwa
indywidualnych potrzeb.

Wydajnoœæ
Uczestnicy szkolenia pozyskuj¹ wiedzê œciœle dopasowan¹ do aktualnych
potrzeb, bran¿y, specyfiki organizacji, dziêki czemu w sposób wydajny mog¹
przenieœæ j¹ na grunt praktycznej pracy.

Oszczêdnoœæ
Optymalizacja kosztów szkolenia poprzez elastyczne podejœcie do wyboru
miejsca oraz czasu trwania zajêæ.

Poufnoœæ
W szkoleniu bior¹ udzia³ pracownicy tej samej organizacji przez co utajnione
informacje s¹ zatrzymywane w krêgach firmy. Umo¿liwia to kompleksowe
podejœcie do rozwi¹zywania najbardziej skomplikowanych i trudnych problemów.

Pozytywne relacje
Pracownicy szkol¹c siê wspólnie nawi¹zuj¹ korzystne relacje,
wzmacniaj¹c kulturê organizacyjn¹ i integracjê zespo³ow¹.

Wynik
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i jej weryfikacja w codziennej
pracy.

Korzyœci
szkoleñ
wewnêtrznych
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