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Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Heuresis Sp. z o.o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mikroprzedsiębiorstwo

NIP

6751244510

REGON

357223841

Dane adresowe
Władysława Syrokomli 11/8
30-102 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków

Dane kontaktowe
Email

biuro@heuresis.pl

Telefon

+48 12 294 04 62

Strona internetowa

www.heuresis.pl

Fax

+48 12294 04 62

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Mamy wyjątkową umiejętność łączenia ogromnej energii kreatywnej i pasji tworzenia z
pragmatycznym podejściem, ukierunkowanym na cel. Nasze autorskie rozwiązania zawsze dają się
ocenić, zmierzyć i ująć w standardy.
Kreacja i efekt. Radość tworzenia i cel. Pasja i procedury.
Heuresis istnieje na polskim rynku od roku 2000. Firma założona została przez trenerów
posiadających międzynarodowe certyﬁkaty w zakresie uczenia i rozwoju osób dorosłych. W tym

czasie wypracowaliśmy autorskie i pragmatyczne programy nauczania, postrzegane są przez
naszych klientów jako niezwykle skuteczne i atrakcyjne w formie oraz pozwalające na szybkie
uzyskanie nowych lub rozwinięcie już posiadanych kompetencji zawodowych.
Specjalizujemy się w:
certyfikacji kompetencji managerów i specjalistów
jesteśmy autorami systemu skillsmanager.eu, który umożliwia kompleksowe zarządzanie
personelem w firmach różnego rozmiaru, w tym pomiar i optymalizację budżetu kompetencji w
firmie
prowadzimy badania i analizy w zakresie działań HR
projektujemy i prowadzimy szkolenia rozwiązujące zidentyfikowane problemy i potrzeby.
Posiadamy uprawnienia do organizacji, zarządzania i nadzoru merytorycznego nad programami
rozwoju i potwierdzania kompetencji American Certification Institute® w zakresie:
Certified Professional Management Series na 4 poziomach kompetencji
Certified Professional Business Trainer na 4 poziomach kompetencji
Certified Professional HR Manager na 4 poziomach kompetencji
Certified Professional Business Negotiator na 1 poziomie kompetencji
Certified Customer Service Professional na 2 poziomach kompetencji.
W każdym z powyższych programów oferujemy również możliwość opracowania i
przeprowadzenia programów rozwojowych odpowiadających na specyﬁczne potrzeby
klienta.
W 2014 roku zostaliśmy uhonorowani nagrodą w konkursie Instytutu Badań Edukacyjnych Liczą się
efekty! - jako bardzo skuteczny dostawca rozwiązań szkoleniowych i rozwojowych.
HEURESIS w liczbach:
17 lat doświadczenia
ponad 700 zadowolonych klientów (głównie duże i średnie firmy)
ponad 1000 osób w procesach rozwojowych każdego roku
500 wyszkolonych trenerów, w tym ponad 100 certyfikowanych
50 wyszkolonych certyfikowanych międzynarodowo negocjatorów.
Do naszych klientów należą: OKNOPLAST, FRANKONIA POLAND, ZELEMR, WSK RZESZÓW, LYNKA,
DELPHI, DANFOSS i wielu innych.
Zapraszamy do kontaktu!
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Funkcjonujemy według certyfikowanego systemu, zgodnego z Normą ISO 29990:2011 nr certyfikatu:
HRSS.0114 oraz Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjnych nr certyfikatu 1/2014.
Prowadzimy akredytację ﬁrm zainteresowanych realizacją programów rozwoju kompetencji oraz
potwierdzaniem kompetencji wg standardów American Cerification Institute.
Prowadzimy akredytację trenerów zainteresowanych realizacją programów rozwoju kompetencji wg
standardów American Cerification Institute.
Udzielamy licencji na wdrażanie autorskiego programu infromatycznego skillsmanager.eu, który

umożliwia zarządzanie wszystkimi procesami HR:
- planowaniem,
- rekrutacją,
- selekcją,
- rozwojem,
- oceną,
- pomiarem potencjału kadrowego firmy.

