
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να  επιδοτηθούν µέσω 
του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα 
εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις 
εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο 
site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr.
Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24% µπορεί να 
γίνει το αργότερο 5 εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Στο σηµερινό πιεστικό ανταγωνιστικό κόσµο των επιχειρήσεων, η ικανότητα µιας εταιρίας να υιοθετήσει καινούργιες τεχνολογίες, 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και να αναπτύξει ανταγωνιστικές στρατηγικές αποταιλεί το σηµείο κλειδί που θα την 
οδηγήσει στην επιτυχία και θα την διαφοροποιήσει απο το σύνολο.

H BQC πραγµατοποιεί ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, ώστε να 
µπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί. Το µεγάλο πλεονέκτηµα που 
σας προσφέρουν τα ενδοεπιχειρισιακά προγράµµατα είναι η δυνατότητα προσαρµογής των εκπαιδευτικών ενοτήτων στις 
ανάγκες των συµµετεχόντων. 

Σχεδιάζοντας προγράµµατα κατάρτισης στοχευµένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, µπορούµε να βοηθήσουµε ουσιαστικά 
τους εργαζόµενους σας να γίνουν αποδοτικότεροι.

Επιλογή από την επιχείριση της τοποθεσίας υλοποίησης του ενδοεπιχειρησιακού προγράµµατος, είτε στις εγκαταστάσεις της 
είτε στις εγκαταστάσεις της ΒQC.

Επιλογή του εισηγητή µε βάση την δραστηριότητα της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, ανάλογα µε το πρότυπο και το πεδίο 
δραστηριότητας. 

Σχεδιασµός του υλικού του εκπαιδευτικού προγράµµατος µε βάση τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, εντός ή εκτός ωραρίου.

∆ίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίλυση αποριών σε ατοµικό επίπεδο (σύµφωνα µε την θέση), ώστε από την επόµενη µέρα 
ο κάθε συµµετέχων να µπορεί να εφαρµόσει τις γνώσεις του. 
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Επικοινωνήστε µαζί µας για τον προγραµµατισµό 
- σχεδιασµό ενός ενδοεπιχειρησιακού 

προγράµµατος από κοινού, το οποίο θα 
καλύπτει τις ανάγκες σας και τους στόχους που 

έχετε θέσει.
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