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2.       Folyamatos fejlődés!

“Bárki, aki abbahagyja a tanulást, megvénül. […]
Bárki, aki folyamatosan tanul, fiatal maradhat.”

(Henry Ford)

Több mint két évtizedes tapasztalattal, divíziónk
stabil alapokra építve folyamatos fejlődés mellett
foglal el előkelő helyet a hazai felnőttképzési
piacon. Sikertörténetünk alapját ugyanaz adja,
amit ügyfeleink felé is szolgáltatunk: „life long
learning”, azaz élethosszig tartó tanulás. A Soter
Tréningakadémia első és legfontosabb alapelve
mindig is az ügyféligényhez igazodó szolgáltatás
kialakítása volt.



Szervezetünk alapértékként kezeli a személyes szakmai egyeztetésre épülő
ajánlatok összeállítását. Minden esetben arra törekszünk, hogy ne csak sablon
tréningeket, hanem személyi vagy csoport igényekre összeállított, minden
esetben egyedi tematikával közelítsük a fejlesztési pontokat.

3.       Szakmai megközelítés



Bármilyen növekedési, változási folyamatot is valósítsunk meg, első lépésként minden esetben
részletes előkészítő munkával feltárjuk a célterületen megfigyelhető fejlesztési pontokat. Az így
kapott kép a későbbi megvalósítás alatt kulcsfontosságú információkkal alapozza meg szakmai
csapatunk munkáját.

Az előkészítési fázisban eszkösztárunk kiemelt elemeit képezik olyan módszerek, mint

• a személyes interjú

• az előkészítő tesztek

• a részletes szervezeti diagnózis

4.       Keretes szerkezetű fejlesztés

Tréningjeink, szakembereink a coaching szolgáltatásunk után, minden esetben törekednek a

fenntartható és valós változást utánkövetéssel vizsgálni. Ez által legnagyobb piaci előnyünkkel, a

mérhető fejlődéssel, garanciát biztosíthatunk ügyfeleinknek.



Több mint 15 szakmailag bizonyított, senior trénerrel együttműködve
szolgáltatjuk beérkező ügyféligényekre a megfelelő választ.

Szakterületeink főbb irányadó témakörei közt kompetenciafejlesztő tréningek 
és online marketinget támogató képzések is egyaránt megtalálhatók. Képzési 
választékunkat Intézménycsoportunk többi divíziójával kiegészítve több mint 
160 különféle képzéssel tudjuk támogatni a hozzánk forduló ügyfeleket.

5.       Trénereink, szakterületeink



A tréning befektetés, megtérülésének garanciája, hogy a vállalat sajátosságai és
szükségletei szerint választjuk meg a fejlesztéshez szükséges leghatékonyabb
eszközöket és módszereket. Vállalatokhoz kihelyezett tréningeink az adott
szervezethez helyszínválasztásban és időbeosztásban is igazodik, így a
résztvevők maximális figyelmet szentelhetnek a fejlődési folyamatnak.

Tréningakadémiánk rugalmasan igazodik napjaink egyre változatosabb képzési
igényeihez. Sokszor előfordul, hogy egy adott cégnél néhány kulcspozíciót
betöltő munkatársunk kompeteciafejlesztése válik igazán fontossá. Ilyen
helyzetekre ad választ nyílt tréning kínálatunk, mely műfaji keretei lehetővé
teszik, hogy az egyes cégek csupán néhány munkatársukat küldjék el képzésre.

6.       Tréningek rugalmasan



Szakmai csapatunk a Tréningakadémián
túl olyan további divíziókkal karöltve
alkotva állja meg a helyét a felnőttképzési
piacon, mint a Soter-Line Oktatási Központ
(OKJ- képzések), Soter Nyelviskola, és a
Soter Pályázati Akadémia.

7.       A Soter Intézénycsoport



A hazánkban Európai Uniós forrásokból támogatott képzési pályázatokba engedélyezett
képzéseink széles választékát tudjuk nyújtani a hozzánk forduló kis és középvállalkozások
és nagyvállalatok számára egyaránt. A középmagyarországi régiót lefedő VEKOP kódjelű
felhívásokba cégre szabott és nyílt képzéseink a megrendelőhöz kihelyezve és budapesti
központunkban is megszervezésre kerülnek. A GINOP kódjellel ellátott felhívás
konvergenciarégiót érintő pályázat esetén csoportos képzéseinkkel, megyeszékhelyeken
meghirdetett nyílt tréningekkel és egyéni igényekre formált, cégekhez kihelyezett
tréningekkel tudunk hatékony együttműködést biztosítani.

Pályázatokba beépíthető nyílt trénig kínálatunkat itt tekintheti meg:

GINOP képzési pályázatba illeszthető nyílt tréningkínálatunk:

http://www.treningakademia.hu/engedelyezett-nyilt-treningek-ginop/

VEKOP képzési pályázatba illeszthető nyílt tréningkínálatunk:

http://www.treningakademia.hu/engedelyezett-nyilt-treningek-vekop/

8.       Képzési pályázatok 2017.

http://www.treningakademia.hu/engedelyezett-nyilt-treningek-ginop/
http://www.treningakademia.hu/engedelyezett-nyilt-treningek-vekop/
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