Cursul de perfecţionare “Competenţe antreprenoriale” – proiect START UP 4 U, ID:
POSDRU/176/3.1/S/149612
Urmând cursurile de competenţe antreprenoriale din cadrul proiectului “Start U 4U”, veţi obţine atat
instrumentele cât şi experienţa practică necesară pentru dezvoltarea şi conducerea cu succes a
propriei afaceri. Competenţele si cunoştinţele antreprenoriale sunt cele mai importante pentru
îndeplinirea

ambiţiilor

dvs.

şi

pentru

obţinerea

unui

câştig

financiar

aşteptat.

Pe perioada celor 5 module, veţi obţine resurse pentru conducerea întregului ciclu de dezvoltare al
afacerii de la dezvoltarea ideii iniţiale, crearea strategiilor de acţiune, mobilizarea tehnologiilor
necesare si a materialelor de marketing credibile, crearea unei echipe de angajaţi, parteneri şi
investitori şi până la managementul producţiei, finanţelor şi al operaţiunilor.
La finalul cursului, veţi elabora propriul dvs. plan de afaceri pe care îl veţi sustine în faţa comisiei de
evaluare în vederea obţinerii certificării ANC.
Nevoia de adaptare la modificările de piaţă este mai stringentă pe masură ce firma devine mai
profitabilă

sau

sectorul

de

activitate

în

care

activaţi

devine

mai

aglomerat.

De aceea, veţi fi pregătiţi cu instrumentele de afaceri necesare pentru reacţii oportune la modificări.
Cu alte cuvinte, veţi şti cum să controlaţi creşterea unei afaceri.
Programa din cadrul poiectul este elaborata pentru a răspunde atât persoanelor care se află la
începutul carierei, cât şi celor care au venit deja in contact cu conceptul de antreprenoriat, dar sunt
pregătite să-şi îmbunătăţească abilităţile actuale, pentru a-si pune în practică idelile de afaceri sau
pentru a avea un succes mai mare în viitor.
Grupul de competenţe şi cunoştinţele pe care le veţi dobândi în urma instruirii sunt:
·

Iniţierea şi managementul afacerii

·

Abilităţi antreprenoriale de afaceri

·

Marketingul şi organizarea marketingului

·

Vânzările şi organizarea vânzărilor

·

Finanţele şi investiţiile

·

Planificarea, managementul şi organizarea personalului

·

Managementul de proiect

·

Competenţe personale de negociere, luare corectă a deciziilor în mediul de afaceri şi
leadership

·

Utilizarea tehnologiei informaţionale

Toate cursurile din cadrul acestei programe au în vedere toate aspectele referitoare la
antreprenoriat şi tot ceea ce trebuie să ştiţi pentru a lua deciziile corecte şi pentru a face paşii
importanţi în lansarea propriei idei de afaceri.
Cursurile de instruie vor pune accent pe latura de aplicare în practică a cunoştinţelor
dobândite.
Cum să dezvoltaţi un plan de afaceri, cum să cercetaţi piaţa sau cum să obţineţi mijloacele financiare
necesare, sunt doar câteva din întrebările la care veţi primi răspuns în timpul acestei formări
profesionale.
La finalul sesiunilor de instruire veţi avea cunoştiinţele necesare la înfiinţarea şi conducerea unei
întreprinderi mici, de la concretizarea ideii de afaceri şi înfiinţarea noii întreprinderi, continuând cu
managementul afacerii respective, creşterea şi dezvoltarea ei şi până la transformarea unei
întreprinderi mici într-o întreprindere mare.
Structura curs:

Modul 1 - UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE ÎN BUSINESS
Modul 2 - MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI RESURSE UMANE
Modul 3 - COMUNICARE, NEGOCIERE ÎN AFACERI ȘI ELEMENTE DE MARKETING
Modul 4 - MANAGEMENT FINANCIAR SI ELABORARE PLAN DE AFACERI
Modul 5 - MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

Aflaţi dacă aveţi trăsăturile unui antreprenor!
SUCCES!

