Po aktualny harmonogram szkoleń eksperckich zapraszamy na
naszą stronę do zakładki:
•Terminarz szkoleń eksperckich
(https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/terminach-szkolen-eksperckich)

SZKOLENIA EKSPERCKIE
Linia szkoleń eksperckich to
szkolenia branżowe dla farmacji, energetyki,
logistyki, spedycji, budownictwa, nieruchomości. Realizujemy również szkolenia
prawne, szkolenia komputerowe, szkolenia kadrowe i płacowe.
Prowadzący to uznani eksperci w swoich dziedzinach dostarczających rekomendacji
zgodnych z prawem i przyjaznych w stosowaniu.
Na bieżąco analizujemy rynek pod kątem zmian legislacyjnych, nowych trendów,
konsultujemy z uczestnikami rynku nasze propozycje i przygotowujemy dla Państwa
najwyższej klasy wydarzenia biznesowe.
W naszym portfolio znajdą Państwo:
• Warsztaty – interaktywne spotkania w mniejszym gronie uczestników podczas
których omawiamy możliwe rozwiązania i kwestie problematyczne zgłoszone przez
uczestników.
• Konferencje – prestiżowe spotkania z szerokim gronem ekspertów i praktyków,
które oprócz wartości merytorycznej dają duże możliwości nawiązania cennych
kontaktów biznesowych.
• Seminaria wyjazdowe – to połączenie części merytorycznej z możliwością
zapoznania się z technologią „na żywo” i nawiązania cennych kontaktów
biznesowych w mniej formalnej atmosferze.
• Pigułki wiedzy – to innowacyjna formuła szkoleń realizowanych w formie
przygotowywanych na indywidualne zamówienia Klienta krótkich nagrań video lub
animacji koncentrujących się na przekazaniu określonych treści szkoleniowych
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Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
Najwyższej klasy szkolenia dla branży logistyki, transportu i spedycji
Nasze szkolenia z logistyki, szkolenia z transportu i spedycji prowadzą eksperci, którzy
łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich
rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Incoterms
2010 / 2020, prawo celne, Konwencja CMR, Przepisy umowy ADR, INTRASTAT,
Konosament.

Dowiedz się więcej…

Szkolenia HR, kadry, płace
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERA JĄCE
GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY
Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy do
doboru ekspertów,
łączących doświadczenie
zawodowe ze sprawnością w
posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z
prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu
personalnego.

Dowiedz się więcej…

Szkolenia - prawo
SSPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIA JĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY
POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami prawnymi: Ochrona danych
osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Prawo pracy, Prawo budowlane,
Służebność przesyłu, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Odpisy z ksiąg
wieczystych, Ustawa krajobrazowa.

Dowiedz się więcej…
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Szkolenia - nieruchomości, budownictwo
ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB
DZIAŁA JĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
Zapraszamy na szkolenie z obszaru nieruchomości i budownictwa: Służebność
przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne,
Specustawa przesyłowa, Inwestycje sieciowe, Zaszłości inwestycyjne.

Dowiedz się więcej…

Szkolenia farmaceutyczne
SZKOLENIA DLA FIRM Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ I KOSMETYCZNEJ, APTEK I
HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla
farmacji dużą wagę przywiązujemy do doboru ekspertów, łączących doświadczenie
zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami.
Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.

Dowiedz się więcej…

Szkolenia - energetyka, inwestycje
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW,
RADCÓW PRAWNYCH.
Nasze szkolenia dla energetyki, szkolenia dla branży inwestycji bazują na doborze
ekspertów, łączących doświadczenie zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się
przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w
stosowaniu. Specustawa przesyłowa, służebność przesyłu, prawo budowlane, zajęcie
pasa ruchu.

Dowiedz się więcej…
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Zapraszamy do kontaktu!
Szkolenia HR, kadry, płace
Szkolenia prawo
Szkolenia komputerowe
Szkolenia finansowe
Justyna Baryła-Rychert
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl

Szkolenia nieruchomości, budownictwo
Szkolenia energetyka, inwestycje
Monika Tarczyńska-Nowak
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl

Szkolenia logistyka, transport, spedycja
Natalia Kłodawska
Project Manager
tel. +48 505 273 480
fax: (22) 266 08 51
n.lesniewska@projektgamma.pl

Szkolenia farmaceutyczne
Monika Romanowska
Business Development Manager
fax.: +48 (22) 266 08 51
tel. kom. +48 696 047 561
m.romanowska@projektgamma.pl
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