2. DAN ODPRTIH VRAT NA TRGOVINSKI ZBORNICI SLOVENIJE
Trgovinska zbornica Slovenije bo v četrtek, 11. 2. 2021 ob 14. 00 uri v okviru projekta
»TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« organizirala 2. Dan
odprtih vrat na Trgovinski zbornici Slovenije - ONLINE.

VABI: Dogodek je namenjen promociji trgovskih
poklicev, predvsem je namenjen bodočim srednješolcem pred vpisom na srednje
šole, šolskim svetovalnim delavcem in svetovalcem za praktično usposabljanje z
delom ter delodajalcem in zaposlenim v trgovinski dejavnosti, ki si želijo
nadaljevati svojo izobraževalno pot (ob delu).
V okviru dneva odprtih vrat vam bomo predstavili:
14.00 – 14.30
Poslovodski
izpit
za
pridobitev
poslovodja/Trgovska
poslovodkinja«
izobraževanja na TZS

naziva
vpis

»Trgovski
in
potek

14.30 – 14.45

Usposabljanje
mentorjev
za
pridobitev
pedagoškoandragoške usposobljenosti – obvezen pogoj za izvajanje prakse
v podjetjih

14.45 – 15.00

Predstavitev izobraževalnega programa »Trgovec« in poklica
prodajalec

15.00 – 15.30

Odgovori na vprašanja udeležencev

Tekom tega dogodka vam bomo podali pojasnila in odgovore na vsa vaša zastavljena
vprašanja, ki se vam pojavljajo pred vpisom v izobraževalni program »Trgovec« ali
nadaljevanjem šolanja ob delu, ki nam jih lahko že pred dogodkom posredujete na enaslov: karmen.fortuna@tzslo.si.
Predstavitev bosta izvedli svetovalki TZS za izobraževanje: Karmen Fortuna in Nika
Pečevnik.
Vljudno vabljeni, da se nam na tem dogodku pridružite!
Mija Lapornik, univ. dipl. ekon., l.r.
Izvršna direktorica

______________________________________________________________________________________________________________________
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz
Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država,
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA NA
2. DAN ODPRTIH VRAT NA TRGOVINSKI ZBORNICI SLOVENIJE
ki bo potekal ONLINE dne 11. 2. 2021 ob 14.00 uri
Naziv in naslov podjetja: __________________________________________________
Davčna številka:__________________ Matična številka:_________________________
Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):____________________________
Ime in priimek udeležencev:
1._____________________________E-naslov (obvezno):_______________________
2._____________________________E-naslov (obvezno):_______________________
3._____________________________E-naslov (obvezno):_______________________
Datum:
Žig:
Podpis odgovorne osebe:
S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Osebne podatke,
ki ste nam jih posredovali za namen prijave na ta dogodek, bomo skrbno varovali in ravnali z njimi
v skladu z veljavno zakonodajo.
Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/58-98-219,
po pošti: TZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. *Prosimo, da ob
prijavi navedete elektronski naslov, na katerega vam bomo posredovali spletno povezavo
na dogodek.
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