Spectrum Consulting Anna Dytko
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Spectrum Consulting

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

NIP

9542636851

REGON

241109240

Dane adresowe
Wróbli 30A/11
40-535 Katowice
województwo: śląskie, powiat: Katowice

Dane kontaktowe
Email

szkolenia@spectrumc.com.pl

Telefon

Strona internetowa

http://spectrumc.com.pl/

Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych

+48 32 733 30
04

Spectrum Consulting jest instytucją szkoleniowo-doradczą i agencją zatrudnienia wpisaną w
rejestrze RIS WUP Katowice działającą na rynku od 2009 r. Prowadzi szkolenia podnoszące
kompetencje i kwaliﬁkacje zawodowe pracowników różnych grup zawodowych (pracownicy
produkcji, dział logistyki, handlowy, administracyjno-biurowy) i kadry menadżerskiej (kierownicy,
dyrektorzy) oraz szkolenia i kursy specjalistyczne. Działania zarówno komercyjne jak i realizowane ze
środków EFS, wsparte bywają poradnictwem zawodowym dla wybranych grup pracowników (np. 50+,
kobiety, pracownicy o niskich kwaliﬁkacjach). Działania rozwojowe prowadzone były dla m.in.
Schneider Electric Polska S.A., Elektroskandia Polska, Pekpol S.A., PZU Życie S.A., Dan Cake jak i dla
firm z sektora MŚP. Z sukcesem współpracuje z ponad 130 firmami.
W latach 2013-2016 Spectrum Consulting zrealizowało przy współpracy z ponad 90
trenerami/doradcami:
3 882 dni szkoleniowych.
3 416 godz. doradztwa zawodowego
Spectrum Consulting realizuje również projekty skierowane do osób bezrobotnych, obejmujące
doradztwo zawodowe z IPD, szkolenia kompetencyjne i zawodowe (np. telemarketer, handlowiec,
sprzedawca, oze ), warsztaty z zakresu technik efektywnego poszukiwania pracy, staże,
pośrednictwo pracy. Współpracuje z wieloma PUP-ami na terenie całego kraju. Osiągnięta
efektywność zatrudnieniowa w projektach wyniosła od 40-70%.
Jako beneficjent Spectrum Consulting zrealizowało projekty:
1. Młoda mama-gwarancja odpowiedzialności, pracowitości i motywacji w pracy - UDA-POKL.06.01.0108-011/14 wartość: 694 983,34 zł /40 kobiet
2. Start w życie zawodowe UDA-POKL.06.01.01-04-43/13 wartość: 564 933,36 zł/60 osób
3. Śląska Akademia Handlowca UDA-POKL.06.01.01-24-138/13 wartość:1.032.508,06 zł/60 osób
4. Pracująca młoda mama. Twój atut na rynku pracy UDA-POKL.06.01.01-08-011/13 wartość: 602
171,66 zł/38 kobiet
5. Droga do zatrudnienia UDA-POKL.06.01.01-06-233/13 wartość: 1 408 958,72 zł/91 osób

Spectrum Consulting:
Jest polską firmą rodzinną zrzeszoną w Fundacji Firm Rodzinnych.

Jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stosuje Standard Usługi Szkoleniowej PIFS.

Jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W roku 2014 i 2015 otrzymała podziękowania od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za szczególny
wkład w tworzenie nowych miejsc pracy.

Jest laureatem Nagrody Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców, którą otrzymała z rąk Ministerstwa
Gospodarki. Konkurs pod patronatem Wojewodów i Marszałków Województw, Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firma otrzymała podziękowania za tworzenie "Dobrego Klimatu Dla Rodziny" z rąk Prezydenta RP
w roku 2015.

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Auchan_Polska.jpg HULANICKI_BEDNAREK_Haber_Energia.jpg Libra.jpg
Zakłady_Tłuszczowe_Bielmar.jpg TELE-FONIKA_Kable.jpg

Inne informacje
Nasza kadra trenerska to eksperci z wieloletnim wszechstronnym doświadczeniem posiadający
szkołę trenerów oraz dorobek potwierdzony m.in. fachowymi publikacjami. Fachowcy, którzy radzą
innym ﬁrmom jak skutecznie rozwijać swoje organizacje na rynku gospodarczym. Firma może się
pochwalić współpracą z blisko 100 trenerami i konsultantami z każdej dziedziny biznesowej.
Od połowy 2014 roku wysoką jakość wszystkich działań rozwojowych realizowanych
przez Spectrum Consulting potwierdza certyﬁkat MSUES przyznany naszej ﬁrmie przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie.
Uhonorowani zostaliśmy przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 03.02.2015 r.
dyplomem z podziękowaniami za nasze wyjątkowe i pionierskie podejście do biznesu.
Jesteśmy laureatami nagrody, którą mieliśmy zaszczyt odbierać z rąk Wicepremiera Pana Janusza
Piechocińskiego w dniu 25.10.2014 r. za rzetelność naszych usług, jakość i etykę w biznesie oraz
pomysł aktywizacji osób bezrobotnych.
Jako pracodawca, współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie całej Polski. W naszej
ﬁrmie znalazły zatrudnienie osoby skierowane z ponad ośmiu Powiatowych Urzędów Pracy (do dnia
dzisiejszego zatrudniliśmy 14 osób z PUP).
Zrealizowaliśmy i stale realizujemy projekty współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej zarówno
dla naszych klientów jak i sami jesteśmy beneﬁcjentem takich funduszy. Wśród grona klientów,
z którymi mamy zaszczyt pracować znajdują się zarówno prestiżowe międzynarodowe korporacje jak
i lokalne małe przedsiębiorstwa.
Nasze wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy to stała dbałość o rozwój naszej ﬁrmy,
rozwijanie ﬁrm naszych klientów oraz wpływanie na zmianę rzeczywistości w Polsce poprzez
aktywizację osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia.

