Od ponad 10 lat Wasz partner w Turyngii
Północnej

Europa-Service
Nordthüringen
Usługi doradcze i wsparcie udzielane przez Europa-Service Nordthüringen adresowane są do firm,
instytucji, placówek kształcenia zawodowego i wszystkich zainteresowanych podmiotów w regionie
Turyngii Północnej. Ofertę naszych usług kierujemy
również do transnacjonalnych partnerów kooperacyjnych i osób z państw Unii Europejskiej, poszukujących
kontaktów z przedsiębiorstwami i instytucjami w
Turyngii Północnej.
Służymy doradztwem i indywidualną pomocą w celu
pozyskania za granicą (szczególnie w krajach UE) i
związania z naszym regionem specjalistów do pracy
w zakładach Północnej Turyngii jak też informujemy
o programach wsparcia i projektach Unii Europejskiej,
szkoleniach, możliwościach dokształcania zawodowego i podwyższania kwalifikacji jak też o możliwościach
wymiany doświadczeń z krajami w Europie i spoza Europy.

Szansa to korzyść.
Korzystaj z szans.

Kontakt
Europa-Service Nordthüringen (ESN)
Landratsamt Nordhausen Außenstelle
Alte Leipziger Straße 50
99734 Nordhausen / Germany
Telefon: +49 3631.914 3014
E-Mail:
info@esn-europa.de
Web:
www.esn-europa.de
facebook: www.facebook.com/ESN.BIC
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Organizatorem projektu „Europejski serwis dla wspierania współpracy transnacjonalnej i ponadregionalnej”
jest starostwo powiatu ziemskiego w Nordhausen.
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Z naszych usług doradczych
możesz skorzystać bezpłatnie!
Dotowane przez Wolne Państwo Turyngia
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (ESF).
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Pozyskiwanie specjalistów i
szkolenia integracyjne
Doradztwo i indywidualne wsparcie firm z Północnej
Turyngii w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników oraz uczniów zawodu z zagranicy (szczególnie z
krajów UE) jak też przywiązywanie ich do regionu, organizowanie wyjazdów zagranicznych dla znalezienia
specjalistów, pomoc w sprawach bytowych i organizacja szkoleń mających na celu integrację osób, które zamierzają przyjechać z zagranicy (szczególnie z krajów
EU) do Turyngii albo już w Turyngii mieszkają, w zakresie
integracji regionalnej, zawodowej i administracyjnej.
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Opracowywanie projektów i
zarządzenie
Doradztwo odnośnie projektów europejskich, poszukiwanie pomysłów, formułowanie celów, rodzaje zadań i
sposób ich realizacji, doradztwo w zakresie akwizycji środków dotacyjnych i ich wydawania, przygotowywanie, organizacja, komunikacja, przygotowywanie wniosków oraz
pomoc w organizacji wyjazdów zagranicznych, rozliczanie projektów, ich ocena, praca w oparciu o przykłady best
practice.

Europejscy partnerzy w
projektach i sieci kooperantów
Doradztwo i wspieranie podmiotów gospodarczych w skali regionalnej i europejskiej w zakresie poszukiwania potencjalnych partnerów w krajach UE albo Turyngii Północnej dla potrzeb transnacjonalnych projektów i kooperacji,
wykorzystywanie europejskiej sieci kooperantów w ponad 15 państwach UE.

Doświadczenia w zakresie
uczenia się i odbywania praktyk
w Europie
Doradztwo w zakresie wspierania pobytów zagranicznych absolwentów kończących naukę zawodu,
młodych przedsiębiorców, uczniów szkół średnich,
zawodowych jak też kadry dydaktycznej z Turyngii
Północnej oraz wspieranie i pomoc w integracji stypendystów z krajów europejskich podczas ich pobytu
w Turyngii Północnej.

Workshopy i
kursy
Poszerzanie wiedzy o Europie, europejskie instrumenty dotacji, umacnianie kultury gościnności, pozyskiwanie kompetencji interkulturalnych oraz integracja wykwalifikowanych pracowników z zagranicy w firmach
na terenie Turyngii jak też współpraca w ramach sieci
kooperantów.

