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Aktuálna ponuka školení
Skupina
Administratíva

Komunikácia

Logistika

Právo

Správa budov
Manažérstvo,
audity
Životné
prostredie

Názov školenia
Intenzívny kurz nemeckej obchodnej korešpondencie
Obchodné a úradné písomnosti
Podateľňa
Príprava odborných textov a korešpondencií z pohľadu slovenského jazyka
Trendy v písomnej a emailovej komunikácii
Asertívna komunikácia, vystupovanie na verejnosti
Diplomatický protokol Slovenskej republiky
Firemná komunikácia
Firemná kultúra
Komunikácia v manažmente a starostlivosť o zákazníka
Prezentačné a komunikačné zručnosti 1
Prezentačné a komunikačné zručnosti 2
Stratégia, techniky a komunikácia predajcu
Vedenie tímu, moderovanie tímu
Colná problematika v logistike
Colný deklarant
Colný kódex únie
INCOTERMS 2010 - medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích položiek
INTRASTAT SK a zmeny v roku 2016
Schválený hospodársky subjekt
Skladové hospodárstvo
Spracovanie nákladových listov
Výrobná logistika , materiálové plánovanie
Manažment zmlúv a právne minimum
Obchodné právo
Obchodné vzťahy a zmluvy
Ochrana osobných údajov 1
Ochrana osobných údajov 2
Ochrana zdravia pri práci a pracovná zdravotná služba 1
Ochrana zdravia pri práci a pracovná zdravotná služba 2
Právne minimum - práva detí
Právne minimum (zákonník práce, občiansky zákonník, obchodný zákonník,
občiansky súdny poriadok)
Právne minimum pre vymáhanie pohľadávok s praktickými cvičeniami
Právno - obchodná korešpondencia
Starostlivosť o firemné doklady a dokumenty, registratúra a archív
a podstatné zmeny v starostlivosti o firemné doklady od 01.11.2015
Verejné obstarávanie
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Energetická efektívnosť podnikov – certifikácia budov – energetické audity
Monitorovanie plnenia právnych požiadaviek ochrany životného prostredia
a audit systémov environmentálneho manažérstva
Preškolenie interných audítorov integrovaného systému riadenia
Evidencia a ohlasovanie podľa nového zákona o odpadoch
Nakladanie s vodami a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
Zákon o odpadoch
Nové nariadenie Európskej komisie o fluórovaných skleníkových plynoch
Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

Kód školenia
01005
01002
01004
01003
01001
04001
04002
04009
04003
04004
04007
04008
04005
04006
05009
05001
05007
05002
05003
05004
05008
05005
05006
08001
08003
08002
08010
08011
08012
08013
08014
08004
08005
08006
08015
08008
08009
09002
06002
06001
10021
10018
10007
10016
10017

Povinnosti pôvodcu odpadov podľa nového zákona o odpadoch
Povinnosti prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia v oblasti nakladania
s odpadmi
Povinnosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov
Povinnosti výrobcov obalov (povinných osôb) a organizácií zodpovednosti
výrobcov pre obaly podľa nového zákona
Povinnosti zdravotníckeho zariadenia v oblasti nakladania s odpadmi
Praktické skúsenosti v procesoch prípravy investičných zámerov na úseku
ochrany prírody
Príprava podkladov a ročných správ k overeniu údajov o skleníkových
plynoch
Uplatňovanie emisných limitov po 1.1.2016
Výklad zákona č. 24/ 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
aktuálne zmeny v zákone
Zákon o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrozariadeniach

10005
10008
10015
10006
10009
10019
10004
10003
10001
10011

