Etikus vállalkozói ismeretek – a modul, amely pénzzel tömheti tele a zsebed
Összefogtunk négyen és olyan lehetőséget mutatunk most nektek, amilyen még nem volt.
Vállalkozót faragunk belőled, aki érti az alapvető üzleti folyamatokat. Vállalkozót, aki sikeres
marketingkampányt tud tervezni és levezényelni az ötlettől a megvalósításig. Vállalkozót, aki
úgy gazdagszik meg, hogy közben másokra is tekintettel van, nem teszi tönkre környezetét és
értékes munkahelyeket teremt. Speciális, csapatmunkára épülő programunk alapja a
közgazdaságtan, lényege azonban a szemléletmód. Megtanítunk „üzletiül” gondolkodni,
tervezni és cselekedni.
Az igazán sikeres vállalkozókat ugyanis nem az különbözteti meg a többi ezer meg ezertől,
hogy mindenkit át tudnak verni. Különleges képességük, hogy vannak jó ötleteik, és ezek
közül gondos tervezéssel ki tudják választani azt az egyet, amelyik biztos üzleti siker lesz. Jó
stratégák, elemzők, kommunikátorok.
Váljatok ti is az üzleti élet emelkedő csillagává! Engedjétek, hogy ezzel az egyedi fejlesztésű,
gyakorlati problémákra gyakorlati megoldásokat nyújtó modullal részesei lehessünk későbbi
sikereteknek! Nyomás az e-napló, vegyétek fel a modult és kezdődhet a szédítő száguldás,
melynek a végén mindannyiótok egy – a való életben is felhasználható, egyedi – üzleti tervvel
lesz gazdagabb!
Ezek várnak rád
Csapatépítő tréning - Kommunikációs készség, kreativitás, önbizalom erősítése
Alapozás: vállalatok és környezetük - A döntéshozatali képesség és a kritikus
szemlélet fejlesztése
Piac, etika, morál, társadalmi felelősség - Elemző kompetenciák és kreativitás
fejlesztése, etikus magatartás fontossága
Menedzsment - A marketing, a humánerőforrások, az informatika, a termelés
feladatainak áttekintése
Vállalkozások pénzügyi, számviteli és jogi háttere - Eligazodás a vállalkozás pénzügyi és
számviteli rendszerében és a logikus gondolkodás fejlesztése, valamint az alapvető
pénzügyi kimutatások megismertetése
A 21. század gazdasági kihívásai, stratégiák - A stratégiai gondolkodás és a
fenntartható versenyelőny fogalmainak megismerése, valamint a felelősségtudat és a
problémamegoldó képesség fejlesztése
Komplex üzleti terv kidolgozása – Ennek bemutatása a képzést lezáró vizsga
Szeptembertől várunk az üzleti életben!
Dékány tanárnő, Giardina tanárnő, Gyarmathy tanárnő, Hadzsy tanárnő

