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Minıségpolitika
A Társaság, mőködésével elı kívánja segíteni a hátrányos helyzető társadalmi rétegek szakmai
továbbképzésekhez való hozzáférését, a piacképes képzések népszerősítését, terjesztését, ezek
megvalósításának elısegítését. Ennek érdekében kapcsolatokat épít, hálózati tevékenységek létrejöttét
támogatja, a távolságból fakadó – a hozzáférést gátló – hátrányok leküzdése érdekében.
Cél, továbbá a nonprofit szervezetek által ellátott feladatok szakmai hatékonyságának növelése, a projektek
megvalósításához szükséges ismeretek bıvítése. A szervezet tevékenységében közremőködı munkatársak
munkahelymegtartó képességének növelése, szakmai kompetenciáik fejlesztése.
Mi jellemez bennünket?
Szeretnék egy olyan folyamat kialakításában közremőködni, amely során az állami és az önkormányzati, a
vállalkozói és magánszektor partnerei közösen dolgoznak azért, hogy kedvezıbb feltételeket teremtsenek a
gazdasági növekedés és a munkaerı-piac számára.
Mit várnak el tılünk munkaadóink?
• Jogszabályi, szakmai és a résztvevıi elvárásoknak való megfelelést
• Naprakész, korszerő ismereteket mind a szakterületen, mind a felnıttképzésben
• Hatékony, rugalmas szervezési, bonyolítói munkát
• Résztvevıi elégedettséget
Mit várnak el tılünk munkatársaink?
• Vezetıi elkötelezettséget a minıség, az érték és a hatékonyság terén
• A szakmai kapcsolatrendszer fenntartását, ápolását
• Gazdasági stabilitást
• A rugalmasság és a megújulás képességét
• A magas színvonalú erıforrások biztosítását
• Partneri együttmőködést az oktatók részérıl
Mit várnak el tılünk oktatóink?
• A magas szintő minıség iránti elvárást mind a vezetés, mind a résztvevık által
• A képzési program megvalósíthatóságához szükséges erıforrások biztosítását
• Pontos, egyértelmő tájékoztatást a teljes belsı és külsı kommunikációs hálózatban
• Az adminisztrációs támogatást
• A fejlesztésbe való bevonást
Mit várnak el tılünk a képzésben résztvevık?
• A legkorszerőbb ismeretek gyakorlat-orientált átadását a szektor sajátosságainak figyelembe vételével
• Az igények és a kompetenciák komplex kezelését, versenyképességet a vállalkozói és a munkavállalói
szektorban
• Megfelelı képzési helyszín biztosítását
Miben akarunk tovább fejlıdni?
Naprakész információra és kiváló csapatmunkára van szükségünk ahhoz, hogy a szakmai követelményeket
mindenkor teljesíteni tudjuk és annak eredményét folyamatosan fejleszthessük.
Miben támogat minket a felnıttképzési minıségirányítási rendszer?
• Támogatja a pontos adminisztrációt
• Az ügyfélkövetelményeknek való megfelelést
• A felnıttképzési szabályoknak való megfelelést
• A képzésfejlesztés folyamatosságát
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