
DOŁĄCZ DO ZESPOŁU  NASZYCH TRENERÓW  

I ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI  

  

Jesteśmy firmą, która zrzesza grupę Ekspertów o bogatym doświadczeniu zawodowym i doskonałym 

przygotowaniu merytorycznym w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych. Nasi Trenerzy  

są najwyższej klasy profesjonalistami w swoich dziedzinach. Za wszelkie formalności oraz sprawy 

organizacyjne odpowiada zespół koordynatorów, w rezultacie Trenerzy są w pełni zaangażowani    

w powierzone zadania szkoleniowe. 

W związku z dynamicznym rozwojem i mnogością projektów o ogólnopolskim zasięgu, zapraszamy 

do współpracy Trenerów o specjalnościach tzw. twardych i miękkich.  

 

Aktualnie poszukujemy do stałej współpracy Trenerów z obszaru:  

1. Zamówienia publiczne  

2. Ochrona Danych Osobowych  

3. Cyberbezpieczeństwo 

3. Prawo:  

• pracy   

• zatrudnianie cudzoziemców 

• administracyjne   

• handlowe, w tym międzynarodowe   

• spółek handlowych 

• ochrony środowiska   

• budowlane   

• celne  

• cywilne  
  
 

4. FIDIC 
5. Windykacja należności  

6. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

7. Księgowość, rachunkowość  

8. Kadry i płace  

9. Finanse i Controlling  

10. Szkolenia związane z tematyką UE  
i rozliczaniem projektów unijnych 

11. Zarządzanie projektami  

12. Lean management / Lean Manufacturing  

13. E-marketing / Social Media  

14. Trade Marketing / PR  

Główne regiony realizacji projektów:  

▪ Warszawa                          ▪ Lublin 

▪ Poznań                         ▪ Trójmiasto 

▪ Łódź                          ▪ Kraków / Katowice 

▪ Szczecin                          ▪ Rzeszów 

▪ Białystok                           ▪ Wrocław  

▪ Olsztyn                         
 

OD  KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:  

▪ minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń i działań doradczych  

we wskazanym temacie   

▪ wykształcenie wyższe (kursy trenerskie będą dodatkowym atutem)  

▪ umiejętność planowania i prowadzenia programów szkoleniowych  

▪ zdolność efektywnego wdrażania działań rozwojowych z uwzględnieniem potrzeb 

biznesowych  

▪ wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne  

  

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ PROSIMY O PRZESŁANIE CV 

LUB NOTY TRENERSKIEJ ZAWIERAJĄCEJ:  

1. dane personalne (w tym miejsce zamieszkania)  

2. wykształcenie (w tym trenerskie)  

3. doświadczenie zawodowe  

4. obszary specjalizacji trenerskiej  

5. doświadczenie trenerskie (ilość lat, kluczowi klienci)  

6. oczekiwana stawka netto za dzień szkoleniowy (8h)  
 

UWAGA: będziemy rozpatrywać tylko i wyłącznie aplikacje zawierające 
wszystkie wyżej wymienione wymogi, ujęte w punktach 1-6. 

  

  

  

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@laurenpeso.pl,  

podając w tytule obszar działań szkoleniowych/doradczych oraz najbliższe miasto stałego 

miejsca zamieszkania. 

mailto:biuro@laurenpeso.pl

