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Възможност за развитие на Вашата „визитка“ 
 
1. Кои сме ние? 

Център за компетентност към ЦИЕС ЕООД организира професионални обучения и 
квалификация, вътрешнофирмени обучения, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари по 
актуални теми. 
 
2. Каква е нашата цел? 

Достигането на полезни, висококачествени и ефективни обучения за повишаване на 
квалификацията на всеки желаещ. 

Затова целта ни е да намерим най-добрите експерти и практици в сферата на повдигателни 
съоръжения, електрокари и мотокари, строителни специалности и газова техника, които да 
развиват тези курсове, както за присъствен, така и за дистанционен вариант. 
 
3. Защо го правим? 

Нашата мисия е достигането на високо качество, с което нашите клиенти да си тръгват от тук със 
знания и умения, които да водят до висока ефективност в тяхната работа. 

За един по-висок стандарт в обучението и прилагането му - ние можем да помогнем това да се 
случи с Вашата помощ! 
 
4. Ако сте експерт, но не сте преподавател? 

Най-добрите курсове се правят от експерти, които имат опита и ежедневната практика, както и 
страст към споделянето на наученото с други. 
 
5. Ще мога ли да го съчетавам с работата си? 

Център за компетентност е място за преподаватели, които практикуват това, което преподават.  
Предлагаме и дистанционни обучения и курсове, които не изискват присъствие на място или в 

точно определено време, а всичко може да се случва от Вашият дом! 
 
6. Какво друго ще получите? 
 Постоянни покани за работа /предаване на Вашите знания и умения/ и общуване с различни 

хора 
 Задължителен съпорт от нас за всеки новосъздаден от Вас курс. 
 Доход, като конкретната сума зависи от обема на курса, който ще бъде създаден, от броя 

участници и личното ни договаряне с Вас! 
 

Свържи се с нас! 
 
Ако не сте експерт, но познавате такъв? 
Страхотно! Изпратете му тази страница! 


