
          

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

Slovenija, javna agencija

                                             

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
VABIMO VAS NA 20 URNO USPOSABLJANJE:

»PRIPRAVIMO SE NA VSTOP NA NEMŠKO GOVOREČI TRG EU«
Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem, ki jih 
zanima nemško govoreči trg EU. Pogoj za udeležbo je osnovna raven znanja nemškega jezika (A1) in 
obveznost udeležbe vseh 20 ur usposabljanja (s podpisom prijavnice se zavezujete k rednemu obiskovanju 
celotnega tečaja).

Program je zasnovan tako, da boste udeleženci aktivno sodelovali vseh 20 ur, razdeljenih na 5 tedenskih 
srečanj ob četrtkih od 8. do 11. ure in sicer v terminih: 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. in 5.4. 2018

Lokacija izvedbe: OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Vsebina usposabljanja: 
 nemško govoreči trgi v EU
 poslovna kultura v nemško govorečih državah 

v EU
 priprava predstavitve podjetja v nemškem 

jeziku
 poslovna komunikacija v nemškem jeziku

Po usposabljanju boste udeleženci znali :

 predstaviti sebe in svoje podjetje ter 
dejavnosti, 

 vzpostaviti stik s poslovnimi partnerji in se 
dogovoriti za posel

Izvajalka: Greta Jenček, samostojna podjetnica z 8 let novinarskih izkušenj, 25 let pedagoških izkušenj (od 
tega več kot 10 let v izobraževanju odraslih),  17 let sodna tolmačka za nemški jezik in  5 let urednica na 
mednarodnih učbeniških projektih

Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski 
naslov simona.zupanc@ozs.si do 20.2.2018. Dodatne informacije: Martina Rečnik, 03 425 22 72. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R I J A V N I C A – PRIPRAVIMO SE NA VSTOP NA NEMŠKO 
GOVOREČI TRG EVROPSKE UNIJE

(izpolnjeno prijavnico pošljite do 20.2.2018 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71). 
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