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ФИРМЕН ПРОФИЛ

Центърът за професионално обучение при „Декси Консулт” ЕООД е
частен лицензиран център в гр.Плевен и притежава лиценз № 200612389 от
17.01.2007г. на националната агенция за професионално образование и обучение
/НАПОО/ към Министерски съвет.
ЦПО „Декси Консулт” ЕООД предлага обучение /квалификация и
преквалификация/ по професии и специалности в областта на строителството,
администрацията, машиностроенето, металообработването, металургията,
енергетиката, хотелиерството и хранително-вкусовата промишленост.
Професионалното обучение с европейски критерии и методи са приоритет
за нашият център. Като преподаватели в курсовете на центъра участват
специалисти с богат опит в обучението на възрастни, което се различава
съществено от това в професионалните училища. Квалификацията на
преподавателите позволява да се балансират теоретичното и практическо
обучение за постигане на крайната цел – добра практическа подготовка.
ЦПО „Декси Консулт” ЕООД е провело редица успешни обучения
съвместно с ДРСЗ Ловеч, ДБТ гр. Плевен, ДБТ Свищов, ДБТ Никопол, ДБТ Д.
Митрополия,ДБТ Габрово, ДБТ Провадия, ДБТ Перник, ДБТ Враца, ДБТ
Белоградчик, ДБТ Дупница, ДБТ Попово и ДБТ Бяла Слатина и е показал
професионално и коректно отношение.
Центърът за професионално обучение „Декси Консулт” ЕООД предлага на
курсисти от всички възрасти широки възможности за квалификация и
преквалификация, за добиване на нови познания и умения за осъвременяване на
професионалните възможности и разширяване на културния кръгозор.
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Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на
условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова да
отговори бързо на съвременните образователни нужди и на специфичните
професионални изисквания.
Курсистите добиват своето професионално обучение, което формира у тях
готовност да преминават в нови професионални области, предизвикани както от
промените в пазара на труда, така и от потребностите на личностното им
развитие и усъвършенстване.
Към 01.10.2011 г. Центърът за професионално обучение „Декси Консулт”
ЕООД е провел 88 курса в различни региони на страната, при които успешно са
обучени 1282 курсисти.

ПРОВЕЖДАНИ ОБУЧЕНИЯ
•
•
•
•

По заявка на работодател
Съвместно с други обучаващи организации
По заявка на Агенцията по заетостта
Участие в проекти, финансирани от европейски фондове

УЧЕБНИ БАЗИ
В процес на изграждане е модерна материално-техническа база към ЦПО
при „Декси Консулт” ЕООД, съобразена с всички европейски изисквания за
обучение в сферата на административното обслужване. В базата са предвидени
самостоятелни работни места за всеки обучаем.
Центъра за обучение разполага и с база за провеждане на обучение по
всички строителни специалности.
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