Dlaczego warto zainwestować w rozwój pracownika poprzez szkolenia on-line
Kariera w Farmacji?
Szanowni Państwo,
Zapaszamy do skorzystania z oferty szkoleń Kariera w Farmacji. Szkolenia dostosowane są do potrzeb firm
farmaceutycznych działających na rynku polskim. Oferujemy szkolenia stacjonarne jak i kursy on-line na róznych
poziomach zaawansowania.
W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji: +48 533 632 321 lub kontakt@karierawfarmacji.pl.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Kariera w Farmacji.

Praktyka i nastawienie na umiejętności przydatne w pracy.
Dzięki inwestycji w kurs pracownik zdobędzie lub ugruntuje praktyczną wiedzę, która usprawni codzienną
pracę w firmie.
Szkolenia zaplanowane są w ten sposób, by przekzywać wiedzę przydatną w codziennej pracy. Składa się z cześci teoretycznej,
gdzie szczegółowo omawiane i wyjaśniane są wszytskie zagadnienia oraz praktycznej w której są one wdrażane.
Przykładowo dla szkolenia „wstęp do pharmacovigilance” część praktyczna jest symulacją dnia pracy w dziale PV. Uczestnik kursu
otrzymuje lub sam musi wyszukać działania niepożądane w otrzymanych materiałach, zbiera dodatkowe informacje oraz
procesuje zgłoszenie. Zadanie omówione jest szczegółowo przez szkoleniowca, który wskazuje krok po kroku, jakie działania
powinny zostać wdrożone.

Jakość zapewniana przez Znak Jakości MSUES.
Dzieki inwestycji w kurs opatrzony oznawanymw całej Polsce certyfikatem MSUES masz pewność, że
szkolenie będzie dobrze przygotowane i dostosowane do realiów rynkowych.
Wszytskie szkolenia przygotowane są zgodnie ze Standardem Jakości Usług Szkoleniowo-Edukacyjnych MSUES. Wymagania te
dotyczą m. in tego, że szkoleniowcy muszą posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe jak i mieć doświadczenie w edukacji
osób dorosłych, program nastawiony jest na łaczenie teorii i praktyki i dostosowany jest do realiów rynku a także uczestnicy
otrzymują możliwość dalszego pogłębienia wiedzy dzięki dodatkowym materiałom jak i źródłom.
Firma innoMED Justyna Uman-Ntuk przeszła wymagający audyt i otrzymała certyfikat dla wszystkich swoich szkoleń
realizowanych pod marką Kariera w Farmacji.

Benefity pracownicze i usprawnienie pracy.
Inwestycja w szolenie pozwoli na zwiększenie kompetencji pracownika a także zaoferowanie mu możliwości
rozwoju w postaci atrkacyjnego benefitu.
Pracownicy doceniają możiwości rozwoju jakie oferują im pracodawcy. Inwestycja w rozwój kompetencji to czynnik który
zwiększa lojalność i zaangażowanie pracowników.
Za udział w szkoleniu wystawiana jest faktura VAT, którą można wliczyć w koszty. Dodatkowo, szkolenie on-line to wygodna
forma nauki, która nie wymusza poświęcania dodatkowego czasu ani kosztów związanych z transortem i noclegiem pracownika.

