Kompetea Sp. z o.o.
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Kompetea Sp. z o.o.

Forma prawna

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mikroprzedsiębiorstwo

NIP

5223008314

REGON

146829656

Dane adresowe
Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa

Dane kontaktowe
Email

info@kompetea.pl

Telefon

223080350

Strona internetowa

www.kompetea.pl

Fax

223507055

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Od początku istnienia, przeszkoliśmy tysiące pracowników zarówno małych przedsiębiorstw, jak i
dużych korporacji, ﬁrm prywatnych, jak i jednostek Administracji Publicznej. Zyskaliśmy zaufanie
Klientów z różnych branż, szkoląc na terenie całej Polski.
Zapraszamy do współpracy!

MISJĄ naszej ﬁrmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i

umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas
warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesowe danej organizacji.
Wierzymy bowiem, że to ludzie tworzą ﬁrmę, a odpowiednio wyszkoleni i zmotywowani stają się jej
siłą napędową.
Dążymy do tego by budować partnerskie relacje z naszymi Klientami.
Naszym głównym założeniem od początku działalności było kompleksowe podejście do
organizacji, stąd też nasza bogata oferta szkoleniowa skierowana zarówno do działów HR,
Logistyki jak i Produkcji. Działanie na wielu płaszczyznach ﬁrmy, niezależnie od jej wielkości,
niejednokrotnie przekłada się na uproszczenie wewnętrznych procedur, optymalizację procesów,
czy oszczędności.
Naszym celem jest świadczenie usługi szkoleniowej na wysokim poziomie.
D la komfortu Uczestników warsztaty odbywają się w biznesowych salach konferencyjnych i
hotelach położonych w centrach miast, a grupy szkoleniowe nigdy nie przekraczają 20 osób.
Skupiamy trenerów-ekspertów z długoletnim doświadczeniem w branży oraz umiejętnościami
dydaktycznymi. Komunikacja trenera z grupą, czytelność przekazu i klimat panujący na sali
szkoleniowej jest dla nas równie ważny jak poziom przekazywanych treści.
Nieustannie się rozwijamy poszerzając swoją ofertę merytoryczną oraz wprowadzając nowe
formy zdobywania i wymiany wiedzy.
Zachęcamy do współpracy,
Zespół Kompetea
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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Inne informacje
Firma Kompetea Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod
numerem ewidencyjnym: 2.14/00073/2015

