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Фирма "Електростарт"АД е един от най-големите и бързо развиващи се
производители на електрокомпоненти на Балканския полуостров. Сред
водещите сме в бранша, с утвърдено име на пазарите в Ес, Близък изток,
Русия, Латинска Америка и Африка. Компанията е носител на приза на Бтпп
за 2007 г. за най-активен износител.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Съвместната ни работа с екипа на Моби2 датира още от средата на 2006 Г.,

когато започнахме с първите обучения за мениджърския екип на ЕлектростартАД.

Практическата насоченост на предложените ни програми и клиентската
ориентация проявена преди, по време и след семинарите ни даде увереността да
задълбочим нашите взаимоотношения. От есента на 2006 г. стартирахме нашият първи
дългосрочен проект за "Мениджмънт академия", преминал в последствие и
съвместната реализация на проект ESF-2101-05-02002на стойност 114 518, 62 лева по
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, където тренерския екип на Моби2
имашеосновната роля за провеждане на цикъл от обучения в областта на ефективната
работа в екип, ключовите компетенции и мениджмънт уменията.

в този проект в направлението "Ключови компетенции", специалност
"Формиране на ключови компетенции", 54 лица успешно эавършиха обучението си,
след полагане на финален тест по теория и практика. Обучаемите бяха разпределени в
2 учебни групи, като всяка група проведе по 160 учебни часа (100 уч.часа по теория и
60 уч.часа по практика). След всеки учебен модул бе провеждана анкета за оценка
ефективността на обучението.

Благодарение на проведените обучения, тези служители придобиха
образователна и практическа подготовка, съгласно водещите образователни
стандарти. Като продължение на гореизложеното вярвам, че ще продължим да се
възползваме от професионализма на Моби2 ООД и с радост бихме препоръчали
фирмата на всеки нуждаещ се от съвременен подход при обучението на персонала и
HRрешенията за своя бизнес.
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тел.: 02/4007783
факс: 02/4007784

Регистрация:
БУЛСТАТ 821151903

N. ЗДДС BG 821151903

Банкова информация:
ОББ, ВlC UВBSBGSF

1I'·.N: USD BG24UBBS8002110494671I
BGN BG71UВBS80021055057310
EUR BG91UBBS80021410019817

http://www.electrostart.com
mailto:info@electrostart.com

	Page 1
	Titles
	fВ ЕЛЕКТРОСТАРТ (i) c~ 
	РЕФЕРЕНЦИЯ 

	Images
	Image 1
	Image 2



