Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych
InBIT Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w kursie:

Samodzielny Księgowy
Projekt jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w zawodzie Samodzielny Księgowy.
Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:





ukończyły 45 rok życia;
posiadają wykształcenie minimum średnie;
posiadają minimum elementarną wiedzę na temat obsługi komputera;
pracują (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub
umowy o dzieło) na terenie powiatów: tarnowski, brzeski, dąbrowski lub
miasta Tarnów (siedziba, filia, oddział firmy lub inne), z wyłączeniem osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub
podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, poza godzinami pracy.
Kurs Samodzielny Księgowy obejmuje:
 200h dydaktycznych, w tym: 134 h zajęć teoretycznych w formie krótkich
wykładów i ćwiczeń; 66 h dydaktycznych zajęć komputerowych;
 zakres tematyczny kursu: m. in. organizacja rachunkowości, sprawozdania
finansowe, księgowanie operacji gospodarczych, rachunek kosztów i wyników,
programy komputerowe w rachunkowości (CDN Optima, Symfonia Premium,
Rachmistrz, Płatnik), rozwój zdolności analitycznych;
 czas trwania kursu ok. 4 miesiące.
W ramach projektu zapewniamy:
 dofinansowanie szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego w 90% ich
wartości;






podręczniki, materiały dydaktyczne;
kalkulator dla każdego uczestnika;
pakiety szkoleniowe - segregator, długopis, identyfikator, notatnik;
zwrot kosztów dojazdu do wysokości biletów - dla osób mieszkających poza
miejscem prowadzenia zajęć;
 poczęstunek podczas zajęć;
 zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN.
Koszty uczestnictwa
Udział w projekcie jest w 90% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Każdy uczestnik ponosi tylko 10% kosztów szkolenia, tj. - 267,50 zł.

OSTATNIA SZANSA NA WZIĘCIE UDZIAŁU W KURSIE!!!
Rekrutacja trwa do 14 sierpnia 2013r.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie
www.zaksieguj45.pl
Punkt Rekrutacyjny - Tarnów - ul. Szujskiego 66, I piętro, pok. 106 (budynek
TARR) Tel. Kom. 602-856-248, e-mail: tarnow@inbit.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W
PROJEKCIE!!

