»Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v
ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020,
2021, 2022«

INVEL, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje

Seznam usposabljanj SPIN

SPIN usposabljanja za razvoj SOCIALNIH KOMPETENC
DELAVNICE ZA POSLOVNI IN OSEBNI
USPEH

KARIERNI SPIN
•
•

Razvoj kariere (20 ur)
Kariera po petdesetem (20 ur)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PODJETNIŠKI SPIN
•
•

Osnove podjetništva (20 ur)
Podjetniško načrtovanje s poslovnim
modelom Canvas (20 ur)

Komunikacija 101 (5 ur)
Govorica telesa (6 ur)
Moč vpliva (5 ur)
Motivacija (5 ur)
Obvladajmo konflikte (6 ur)
Postavi svoj cilj (5 ur)
Otresi se stresa (6 ur)
Joga na delovnem mestu (5 ur)
Tečaj tibetanskih vaj pomlajevanja (5 ur)

TEAM BUILDING DELAVNICE
•
•
•
•
•

Komunikacija 4.0 (5 ur)
Odkrijte svoje osebno poslanstvo! (5 ur)
Preprečevanje in obvladovanje stresa (5 ur)
Vse je mogoče! (delavnica za dvigovanje
zavzetosti zaposlenih) (5 ur)
Kreativno reševanje problemov (5 ur)

SPIN usposabljanja za razvoj DIGITALNIH IN TEHNIČNIH KOMPETENC
•

Razumevanje in uporaba
digitalnih tehnologij (3 ure)

»PATTERN CITY« Interaktivne
delavnice
• Projekcijsko mapiranje (20 ur)
• 3D-ustvarjanje (20 ur)
• Filmska video produkcija (20 ur)
Projektni partnerji

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Office Excel (začetni / napredni / ekspertni) (12 ur)
Microsoft Office Word (začetni / napredni / ekspertni) (12 ur)
Microsoft Office PowerPoint (začetni / nadaljevalni) (12 ur)
Digitalni marketing (12 ur)
Google Ads (5 ur)
WordPress (12 ur)
Facebook marketing (5 ur)
Photoshop (12 ur)
Sofinancerji

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programiranje v C/C++ (24 ur
Programiranje v PHP/MySQL (24 ur)
Izdelava spletnih strani v HTML in CSS (12
ur)
Akademija digitalnega marketinga (24 ur)
AutoCAD (16 ur)
Napredna izdelava spletnih strani (12 ur)
Excel VBA (12 ur)
Programiranje v Python (24 ur)
Ustanovitev podjetja (4 ure)
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SPIN usposabljanja za razvoj DRUGIH UPORABNIH KOMPETENC

•
•

JEZIKOVNA IZOBRAŽEVANJA »BERLITZ« / ang, nem, ita, fra, špa
(20 ur)
JEZIKOVNA AKADEMIJA / ang, nem, kit, fra, ita (20 ur)
Primer programa: Konverzacija v nemščini (20 ur)
Primer programa: English for Banking and Finance (20 ur)
Primer programa: Začetni tečaj kitajščine (20 ur)
Tečaji nemščine za podjetja (20, 30 ali 60 ur)
Slovenščina na kratko (20 ur)

•
•
•
•
•

Priprave na izpit iz upravnega postopka (30 ur)
Priprave za pridobitev certifikata NPK: hišnik, čistilec prostorov (20 ur)
Pravni nasveti ob izgubi zaposlitve (3 ali 20 ur)
Ekonomski nasveti ob izgubi zaposlitve (3 ure)
Računovodski nasveti ob ustanovitvi podjetja (3 ure)

•
•

IZOBRAŽEVANJE ZA DEJANSKE POTREBE
DELODAJALCEV
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzemi življenje v svoje roke! Prevzemi odgovornost (5 ur)
Lojalen zaposleni je zadovoljen zaposleni (3 ure)
Samoiniciativnost – adut vsakega zaposlenega (3 ure)
Osebna produktivnost – osnova produktivnega podjetja (6 ur)
V sedmih korakih do odličnih odnosov (6 ur)
Osebna kakovost – z njo se vse začne in konča (5 ur)
Kako vodim sebe in druge (4 ure)
Izgorelost – nevarnejša od stresa (6 ur)

KOMUNIKACIJA IN OSEBNOSTNI RAZVOJ
•
•
•
•
•
•

Projektni partnerji

Cilji in fokus (2, 4 ali 6 ur)
Osebnostni razvoj (2, 4 ali 6 ur)
Neverbalna komunikacija (2, 4 ali 6 ur)
Mehke veščine dela z ljudmi (2, 4 ali 6 ur)
Razvoj programa mentorstva v podjetju (2, 4 ali 6 ur)
Delta akademija (2, 4 ali 6 ur)

Sofinancerji

