Šentjur, 19.4.2021

VABILO
Vabimo vas na brezplačno 50-urno usposabljanje z naslovom

STROKOVNI JEZIK (ANGLEŠČINA) ZA POTREBE RAZVOJA PODJETIJ S
PODROČJA VETERINE

CILJI USPOSABLJANJA:
V okviru usposabljanja bodo udeleženci:
•
•
•

izboljšali kompetence na področju komunikacije v strokovnem jeziku (angleščina)
zaposlenih na področjih veterine,
krepili zmožnost prilagajanja potrebam domačega in evropskega trga dela ter
izboljšali učinkovitost in kakovost njihovega dela.

VSEBINE USPOSABLJANJA:
A. Strokovni jezik za potrebe razvoja podjetja (poslovna angleščina)
- zakonodaja in zagotavljanje kakovosti na področju veterine (specifično izrazoslovje)
- priprava dokumentacije za projekte, inovacije in inovativnost na področju veterine
- priprava strokovnih poročil za vodstvo
- priprava dokumentacije za različne razpise s področja veterine
- priprava dokumentacije za uvoz in izvoz (Brexit)
- priprava dokumentacije o varni hrani
- priprava pogodb za notranje in zunanje sodelavce: etična presoja in odločanje
- izpolnjevanje obrazcev o prejemu in izdaji blaga
- razumevanje in priprava specifikacij izdelkov
- izdajanje in prejemanje računov, plačila, zavarovanja
- poslovni bonton in medkulturne razlike za poslovne partnerje iz različnih držav
- navade in običaji v poslovnem svetu, priprava na poslovne obiske in sprejem delegacij iz
drugih držav
- premagovanje stresa na delovnem mestu, komunikacija kot orodje za reševanje izzivov, team
building
B. Komunikacijske veščine, medkulturne razlike, poslovni bonton
- ustrezno sporazumevanje na delovnem mestu in s sodelavci iz tujine (vertikalna in
horizontalna hierarhija), sporazumevanje s strankami in s poslovnimi partnerji, upoštevajoč
medkulturne razlike: kulturna zavest in izražanje
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- pogajalske spretnosti in veščine, strategije in tehnike pogajanja: sposobnost osredotočenja na
stranke, poslovne partnerje pa tudi sodelavce
- mreženje za pridobivanje novih poslovnih partnerjev in sodelavcev iz tujine: digitalna
pismenost in miselnost, samoiniciativnost
- organizacija in tehnike vodenja, razvoj kadrov z namenom optimizacije poslovanja:
sodelovalno reševanje problemov.

IZVEDBA USPOSABLJANJA:
25 pedagoških (šolskih) ur teoretičnega (kontaktnega) dela
20 pedagoških ur praktičnega dela
5 ur pedagoškega samostojnega dela (priprava zaključne naloge oz. izdelka).
POGOJ ZA UDELEŽBO:
Udeleženci morajo ob prijavi imeti status zaposlene osebe.
ČAS IN KRAJ USPOSABLJANJA:
Usposabljanje bo potekalo med tednom v popoldanskem času, s pričetkom ob 16.30 uri, na
Šolskem centru Šentjur.
Prvo srečanje bo v sredo, 12. maja 2021 ob 16.30 uri v prostorih Šolskega centra Šentjur.

PRIJAVE:
Število prijav v skupini je omejeno, min. 15 udeležencev oz. max. 20 udeležencev, zato je
potrebna predhodna prijava na usposabljanje.
Prijava in dodatne informacije o usposabljanju dobite na telefonski številki 03 746 29 04 ali na
elektronskem naslovu metoda.krizanec@sc-s.si.
V primeru precejšnjega zanimanja za usposabljanje in prekomernega števila prijav, bomo
usposabljanje ponovili (glede na želje, lahko usposabljanje ponovimo tudi v e-obliki, preko
kanala zoom).
S spoštovanjem,
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