Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®,
poziom C, B oraz C R&D i B R&D
Temat:

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B oraz C R&D i B
R&D

Termin: od: 01.03.2018 do: 02.03.2018
Trener: Tomasz Leśniowski (BIO trenera: http://pm2pm.pl/zespol/)
Miejsce: Kraków
Cena:

1700 PLN

Opis szkolenia:
Zdobywając doświadczenie potrzebujemy co raz to nowych, odpowiednich do pracy narzędzi, które
odzwierciedlają kompetencje i osiągnięcia. Tak też jest w organizacjach, które realizują projekty.
Chcąc osiągać zamierzone cele, muszą dysponować doświadczonym i kompetentnym zespołem.
Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Kierownika Projektu

Adresaci:
●

●
●

●

Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca ważny
certyfikat IPMA D
Kierownicy projektów z certyfikatem IPMA D
Członkowie zespołów projektowych z certyfikatem IPMA D, którzy poprzez zdobyte doświadczenie
praktyczne chcą potwierdzić swoje kwalifikacje wyższym certyfikatem
Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej certyfikacji IPMA
na poziomie C, B, A wraz z rozszerzeniem o certyfikację R&D na wskazanych poziomach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

pm2pm sp. z o.o.
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków

www: pm2pm.pl
e-mail: biuro@pm2pm.pl
tel: +48 12 423 05 15

fax: +48 12 378 94 77
NIP: 676-237-17-61
KRS: 0000306317

Formularz zgłoszeniowyInformacje o szkoleniu:Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do
certyfikacji IPMA®, poziom C, B oraz C R&D i B R&D
Termin: od: 01.03.2018 do: 02.03.2018
Trener: Tomasz Leśniowski (BIO trenera: http://pm2pm.pl/zespol/)
Miejsce: Kraków
Cena: 1700 PLN Dane kontaktowe:Imię:
........................................................................................................................................................
Nazwisko: ................................................................................................................................................
Nr telefonu: .............................................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................
Stanowisko: .............................................................................................................................................
Dane firmy:Nazwa:
.....................................................................................................................................................
Ulica i nr: .................................................................................................................................................
Kod pocztowy: .........................................................................................................................................
Miasto: .....................................................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe:Uwagi:
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Wegetarianin:

Pomoc w rezerwacji noclegu:

Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997
roku poz. 833.) pm2pm nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Zamawiającym a pm2pm.

Podpis .............................................................

pm2pm sp. z o.o.
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków

www: pm2pm.pl
e-mail: biuro@pm2pm.pl
tel: +48 12 423 05 15

fax: +48 12 378 94 77
NIP: 676-237-17-61
KRS: 0000306317

