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odpowiedzialnością
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Center LBS Sp. z o.o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mikroprzedsiębiorstwo

NIP

5252615413

REGON

361299835

+48535003543

Dane adresowe
Smolna 13/9
00-375 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa

Dane kontaktowe
Email

poczta@trainingcenter.pl

Telefon

Strona internetowa

www.europeantraining-center.com

Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę Center LBS Sp. z o.o.
Pracujemy od 2015 roku. Nasz profesjonalizm i zaangażowanie doceniło wiele osób, co jest dla nas
bardzo ważne i za co jesteśmy wdzięczni.

Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do przedsiębiorstw, instytucji, odbiorców indywidualnych –
osób pracujących i poszukujących pracy, osób z niepełnosprawnościami, osób doskonalących
poziom wiedzy i umiejętności zawodowe, zmieniających zawód, dorosłych i młodzieży.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców naszych usług staramy się zindywidualizować nasze
działania. Kładziemy nacisk na efektywności skuteczność nauczania.
Nasz personel posiada bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w ramach
funduszy europejskich.
Obecnie realizujemy projekty na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Projekt „Usamodzielnienie przez pracę” POWR.01.02.02-12-0226/15-01 oraz
Projekt „Zielone światło dla pracy” POWR.01.02.02-12-0226/15-01. Projekty realizują wsparcie
indywidualne i kompleksowe aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (15-29 lat) biernych
zawodowo i bezrobotnych, w tym w szczególności niezarejestrowanych w urzędach pracy. Projekty
skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami.
W trakcie ostatniego półrocza zrealizowaliśmy 1100 godzin indywidualnego doradztwa i
pośrednictwa pracy. Pozyskaliśmy dla naszych indywidualnych klientów poszukujących pracy, w
szczególności osób z niepełnosprawnościami 350 ofert pracy. Za naszym pośrednictwem nasi
klienci pozyskali miejsca pracy i miejsca stażu. Nasza współpraca z pracodawcami zaowocowała
pozyskaniem 45 miejsc staży dla osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenia oferujemy w województwie mazowieckim, małopolskim, śląskim i podkarpackim.
Poziom szkoleń jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

W wyniku przeprowadzonych szkoleń dla osób bezrobotnych przygotowujących do egzaminu ECDL
wszystkie osoby zdały egzamin i pozyskały kwalifikacje oczekiwane przez pracodawców.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia komputerowe umożliwiające uzyskania wiedzy w obszarze
posługiwania się pakietem Microsoft Office i przygotowujące do egzaminu ECDL oraz szkolenia:
-Tworzenie stron www - od podstaw - html, css, javascript, wordpress oraz grafika na potrzeby
tworzenia stron www
-Autocad - od podstaw do zaawansowania
-Grafika komputerowa
- adobe photoshop – tworzenie i obróbka obrazów,
- adobe illustrator – grafika wektorowa,
- adobe flash – tworzenie animacji i grafiki interaktywnej.
oraz inne wysokospecjalistyczne dedykowane szkolenia realizowane na indywidualne zlecenia
skierowane do użytkowników komputera i informatyków.
Posiadamy Ceryﬁkat ISO 9001:2015 stanowiący międzynarodowy standard potwierdzający jakość
świadczonych przez nas usług doradczych i szkoleń. Niniejszy certyﬁkat został wydany pod
numerem 484167
System Zarządzanie Jakością w Center LBS Sp. z o.o. został zweryfikowany i potwierdzony, że spełnia
wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia
pozaszkolnych form edukacji, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania, pozyskiwania pracowników i pozyskiwania miejsc pracy.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Posiadamy Ceryﬁkat ISO 9001:2015 stanowiący międzynarodowy standard potwierdzający jakość
świadczonych przez nas usług doradczych i szkoleń. Niniejszy certyﬁkat został wydany pod
numerem 484167
Center LBS Sp. z
2.14/00214/2015

o.o. posiada wpis

do

Rejestru

Instytucji Szkoleniowych

o

numerze

Center LBS Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia o
numerze 12096

Świadczy usługi doradcze i szkoleniowe na które pozyskuje doﬁnansowanie z projektów
współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej

