Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z. s.
se sídlem U Studia 2654/33, 700 30, Ostrava - Zábřeh, IČ 02307651
email: info@klastr-socialnich-podniku.cz

Akreditovaný vzdělávací kurz MANAŽER
(MŠMT-35745/2015-1/817)
Poskytovatel kurzu/školitel: Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz je určen manažerům v sociálních podnicích
Časová dotace kurzu je 140 hodin
Výuka bude realizována v prostorech Střední školy stavební a dřevozpracující,
U studia 33, Ostrava – Zábřeh, 700 30
Termín kurzu: 5. 9. – 7. 11. 2016
Výuka bude probíhat 2x týdně po dobu 8 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 18 000,- Kč
Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu MANAŽER
Profil absolventa kurzu:
Absolvent kurzu má manažerské kompetence a dovednosti v oblasti řízení sociálního podniku. Umí
strategicky řídit podnik, strategicky plánovat, provádět analyzování vnitřního a vnějšího prostředí
podniku. Má znalosti z oblasti managementu změny a podstaty a prospěchu firemní kultury. Umí
efektivně a asertivně komunikovat, zná základy vyjednávání a zvládání konfliktních situací. Ví, jak
správně rozvíjet svou osobní manažerskou efektivitu. Absolvent kurzu zná základy problematiky age
managementu a work-life balance. Má potřebné poznatky z oblasti řízení financí a marketingu.
Absolvent má podrobné znalosti o principech sociálního podnikání, přípravě a konkrétních krocích
k založení a rozvoji sociálního podniku. V neposlední řadě absolvent kurzu umí zavádět principy
sociálního podnikání do praxe a v praxi je úspěšně rozvíjet.
Obsah kurzu:
Zavádění principů sociálního podnikání do praxe v sociálním podniku
Komunikace v sociálním podniku
Osobní efektivita manažera
Firemní kultura
Personální management
Age management
Role manažera
Work-life balance
Management změny
Řízení podniku, řízení financí a marketing

Kurz je možné absolvovat rovněž i v rámci rekvalifikace zaměstnanců
Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých
zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s úřadem práce plně nebo částečně hrazeny
náklady na kurzovné. Bližší informace o využití kurzu Manažer v rámci rekvalifikace zaměstnanců lze
získat v kanceláři Klastru SINEC, z. s., na mailové adrese: info-klastr-socialnich-podniku.cz, nebo na
tel: 732 598 121.

Přihláška
Pro přihlášení se k absolvování kurzu využijte mailovou adresu

info@klastr-socialnich-podniku.cz
Následně obdržíte formulář přihlášky pro vyplnění
S dotazy se obracejte na Lenku Blahutovou, tel. 732 598 121

