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Omschrijving:

/

Begindatum Project:
Einddatum Project:
Datum TC Bekrachtiging
Project Beslissing:
Europese Categorisatie

Door de verouderende werkvloer, en steeds meer diverse en meertalige
werkvloer is de nood aan opleidingen voor 'al' het personeel een must
wil het bedrijf ook in de toekomst kunnen blijven voldoen aan productieeisen van het management, hlet gaat dus finaal om behoud van de
werkgelegenheid en daarom zijn een aantal ingrepen en opleidingen
noodzakelijk. De ingrepen worden nu aangepakt en ingekanteld in o.a.
het ESF-dossier 'duurzaam loopbaanbeleid'. Voor de opleidingen wordt
nu een dossier 'opleidingen' ingediend met als doel; betere communicatie
(taalopleidingen, opleidingen voor leidinggevenden, ...), betere werksfeer,
meer betrokkenheid, meer weerbaarheid, meer werkgoesting etc.
01/12/2018
29/02/2020
27/11/2018

117 /01 / 07 /07 /10 /08 /11 /BE2/18/2/443/ 0038

Code:
Thema:

Leven lang leren

Omschrijving:

117 Verbetering van gelijke toegang tot een leven lang leren voor
alle leeftijdscategorieën in formele, niet-formele en informele settings,
vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de

beroepsbevolking en bevordering van flexibele leertrajecten, onder meer
door loopbaanbegeleiding en erkenning van verworven competenties
Dimensienummer:
Focus:

De grootste organisatie binnen het partnerschap (promotor+ partner)
is een MIDDELGROTE-onderneming

Omschrijving:

De grootste organisatie binnen het partnerschap (promotor+ partner) is een
MIDDELGROTE-onderneming

Oproep:
Voorziene Begindatum
Project:

443
Opleidingen in bedrijven
01/12/2018

Voorziene Einddatum
Project:

29/02/2020

Organisatie:

29023
EVADAM

Omschrijving:
Ondernemingsnummer:
Vestigingsnummer:
Adres:

0629967290
2245209114
Graan kaai 1
8800 Roeselare

Telefoon:
Fax:
E-mail:

christine@evadam.com

Website:

Project verantwoordelijke: Christine Devos
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