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O nas
Firma MB Partner świadczy usługi w zakresie:
doradztwa gospodarczego
doradztwo zawodowe
doradztwa indywidualnego
poradnictwa psychologicznego
pośrednictwa pracy
realizacji projektów UE
przygotowania gotowych wniosków o dofinansowanie
organizacji szkoleń
wynajmu sal szkoleniowych
cateringu
noclegów
eventów oraz spotkań firmowych
badań marketingowych
badań "tajemniczy klient"
03.04.2017 Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ)
17.08.2016 Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Oferujemy:
- szkolenia otwarte - jedno lub kilku dniowe spotkania wykładowe z szerokim panelem
dyskusyjnym, jak również spotkania stricte warsztatowe. Gwarantujemy Państwu spotkania o
wysokim standardzie organizacyjnym, w miłej i przyjaznej atmosferze.

- szkolenia zamknięte - wykonywane specjalnie dla potrzeb Państwa firmy, uwzględniające
specyfikę działalności i indywidualną strukturę organizacyjną zlecającej firmy. Realizując Państwa
potrzeby zorganizujemy zarówno wykład merytoryczny z wykorzystaniem technik multimedialnych;
jak i warsztat szkoleniowy - m.in. z wykorzystaniem stanowisk w salach komputerowych; dla
wskazanej grupy pracowników. Spotkanie możemy zrealizować zarówno w siedzibie Państwa Firmy,
jak też innym atrakcyjnym dla uczestników miejscu.

- konsulting wewnętrzny - obejmujący indywidualne usługi doradcze mające na celu rozwiązanie
zaistniałych problemów organizacyjno-prawnych poprzez udzielenie fachowej i indywidualnie
dostosowanej wiedzy merytorycznej, w celu podjęcia właściwych działań naprawczych. W zakresie
konsultingu oferujemy Państwu doświadczenie i zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów
współpracujących z naszą firmą.
- szkolenia wyjazdowe - dla firm wielodziałowych oferujemy specjalne programy szkoleniowe
dokładnie dostosowane do potrzeb, specyfiki oraz według indywidualnych wskazań Klienta; m.in. w
ramach spotkań wyjazdowych z elementami integracji. Zorganizujemy spotkanie w każdym
wskazanym przez Państwa miejscu w Polsce.

Nasze zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści:
,
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- doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z doświadczeniem w pracy również z osobami z
niepełnosprawnościami
- prawnicy z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego,
- prawnicy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
- doradcy podatkowi i pracownicy służb skarbowych,
- eksperci z ubezpieczeń społecznych i programu Płatnik,
- informatycy,
- psycholodzy biznesu i rozwoju osobowości,
- specjaliści z zarządzania zasobami ludzkimi.
Nasi wykładowcy to wyłącznie uznani trenerzy, doświadczeni, wieloletni praktycy. To dzięki nim
możemy być prawdziwymi Profesjonalistami – oferując Państwu szkolenia na najwyższym poziomie
merytorycznym, odpowiadające potrzebom nowoczesnej Firmy i przyjaznemu Urzędowi.
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