Dvig konkurenčnosti
18.10.2018
19.10.2018
9.11.2018
9.11.2018
16.11.2018
27.11.2018
29.11.2018
23.1.2019
Še ni znan
Še ni znan

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje
˝Vitko (lean) pisarniško delo - najboljše orodje za učinkovito optimizacijo vašega dela
Top SKILLS
Business Case Study
Management razvojnih oddelkov
Kako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ v podjetju 4.0
Lean & Agile - zlati ključ do uspešnosti in odličnosti poslovanja
Z osredotočenostjo (stalnim fokusom) do najboljših rezultatov
Uspešno reševanje problemov
Uspešno delo na daljavo od A do Ž

Subtilne in odločilne metode povečevanja prodaje
25.10.2018
20.11.2018
26.11.2018
29.11.2018
14.12.2018

STORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb
Management PRODAJNIH ODDELKOV – odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh
Tečaj kreativnega pisanja poslovnih dopisov in sporočil – Odločilnih 5 sekund za vzbuditev zanimanja in poseldično akcije
Učinkovite prodajne strategije in tehnike nove psihologije uspešnosti
VSEBINA JE KRALJICA – pisanje in priprava vsebin za splet

Učinkovite tehnike pogajanj
18.10.2018
19.10.2018
24.10.2018
8.11.2018
28.11.2018
Še ni znan

Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku
Prepoznavanje govorice telesa – naša prednost in uspeh
Vse o sklepanju in izpolnjevanju PRODAJNIH POGODBAH
Metode uspešnih pogajanj
Uspešna pogajanja za nemško tržišče v nemškem jeziku
Učinkovite tehnike prepričevanja pri pogajanjih

Komunikacija & Vodenje
19.10.2018
23.10.2018
15.11.2018
16.11.2018
23.11.2018
7.12.2018
Še ni znan

Vrline za uspešnega vodjo
Vodja ˝z leskom v očeh˝ - Sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev
Komuniciranje z različnimi vedenjskimi tipi in učinkovito reševanje konfliktov
Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj
Odlična POVRATNA INFORMACIJA - kako jo podati in kako jo sprejeti?!
Sestanki – izguba časa ali dodana vrednost podjetja
Učinkovito interno komuniciranje za odlično organizacijsko kulturo in klimo

Razvoj kadrov
23.10.2018
8.11.2018
4.12.2018
12.12.2018

7 stebrov odličnosti kadrovske službe
Sodobni načini nagrajevanja – učinkovito UPRAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI zaposlenih
Razvoj kadrov in dejavnosti s pomočjo EU sredstev
(Ne)finančno nagrajevanje – učinkovito motiviranje zaposlenih

Projektni management
22.10.2018
26.10.2018
6.11.2018
20. & 21.11.2018
28.11.2018
30.11.2018
5.12.2018
12.12.2018
14.12.2018

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in »klasičnega« projektnega managementa
USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®
Šola projektnega managementa
Ekonomika in poslovna vrednost projektov
Priprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta
Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja
Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov!
Project Libre in 12 korakov za vaše uspešno projektno vodenje

Nadaljevanje na hrbtni strani

Pravna razmerja, pravice in obveznosti v poslovanju
29.11.2018
4.12.2018
6.12.2018
18.1.2019

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV - pravila, ki olajšajo pot do cilja!
Priprava in izpolnitev POGODB V NABAVI
Prenos pogodbenih razmerij (cesija, acesija, asignacija, subrogacija, prevzem dolga, pristop k dolgu, prevzem izpolnitve …)
Učinkovito razrešite težave v pogodbenih odnosih – uspešno izpolnjevanje pogodb

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije
17.10.2018
25.10.2018
7. & 14.11.2018
22.11.2018
7.12.2018

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje*
SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – nova zakonodaja in novi tehnični pogoji za priključitev naprav za poslovne objekte, eno ali
večstanovanjske zgradbe in skupinsko samooskrbo
Učinkovito energetsko upravljanje zgradb in poročanje v skladu z zakonodajo
Poučen upravljalec male elektrarne – zakonska obveza lastnikov! *
Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanja in sofinanciranje*

*Posebna ugodnost ► 20 % popust za naročnike Elektrotehniške revije.

Elektrotehnika
5.11.2018
12.-15.11.2018
13.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
26.11.2018
21.1.2019

Izvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav*
Protieksplozijska zaščita – osnovni Ex seminar*
Izvajanje preverjanja – meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksi*
Protieksplozijska zaščita – izpopolnjevalni Ex seminar
Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita*
Meritve (preskušanje in preverjanje varnosti) električne opreme
DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti*

*Posebna ugodnost ► 20 % popust za naročnike Elektrotehniške revije.

Graditev objektov
26.10.2018
6.11.2018
30.11.2018

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) z bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj
Celostno o novi GRADBENI ZAKONODAJI s podzakonskimi akti
Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem vseh vrst objektov

*Posebna ugodnost ► 20 % popust za naročnike Elektrotehniške revije.

Proizvodnja in vzdrževanje
Še ni znan
Še ni znan

Obvladovanje INDUSTRIJSKIH, PROCESNIH in VARNOSTNIH tveganj
ROBOTIZACIJA v proizvodnji – zakaj in kako? *

*Posebna ugodnost ► 20 % popust za naročnike Elektrotehniške revije.

Promocija zdravja &Varnost pri delu
5.11.2018
Še ni znan

Poslovite se od stresa – pogoj za uspeh v 21. stoletju
Izdelava uporabnega NAČRTA PROMOCIJE ZDRAVJA na delovnem mestu za JAVNI SEKTOR

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
22.10.2018
12.11.2018

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa

Treningi za osebnostno rast in poslovni uspeh
24.10.2018
17.11.2018
22.11.2018

Odličen PRVI VTIS – prepoznajte in oblikujte originalni in edinstveni osebni OBLAČILNI SLOG
Pravilno si zastavite CILJE in kreirajte svoj USPEH
Agilnost – ključna kompetenca za uspešno timsko delo

Javni sektor
Še ni znan

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ)

