OFERTA DLA
FIRM I OSÓB
INDYWIDUALNYCH

ERUDIO to ludzie z pasją...

ERUDIO istnieje na rynku usług edukacyjnych
w Łodzi od 2007 roku. Z roku na rok mogą Państwo
obserwować dynamiczny rozwój organizacji, która
rozpoczynała swoją działalność głównie na polu
kursów

specjalistycznych

i

kwalifikacyjnych

skierowanych do pielęgniarek i położnych.
Obecnie oferta ERUDIO jest na tyle bogata, że każdy
znajdzie coś dla siebie.

Misja ERUDIO
Naszą misją jest systematyczne podnoszenie jakości pracy we wszystkich obszarach
działalności placówki. W ERUDIO zawsze panuje przyjazna atmosfera. Dokładamy wszelkich
starań, aby każdy uczestnik kursu czy szkolenia czuł się pewnie, bezpiecznie i przede
wszystkim mógł realizować się w wybranym przez siebie obszarze.

Jesteśmy placówką, która:


zapewnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,



uwzględnia indywidualne potrzeby każdego uczestnika kursu,



gwarantuje 100% zdawalność egzaminu Państwowego ze specjalizacji w Warszawie,



nieustannie się rozwija i poszerza swoją ofertę zgodnie z zapotrzebowaniem,



posiada Akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty,



bierze udział w przetargach, aby móc oferować tańsze lub darmowe kursy w ramach Unii
Europejskiej,



systematycznie tworzy własną historię.

Naszą misję realizujemy poprzez:


organizację kształcenia dla osób dorosłych, uzupełnianie wiedzy
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz innych przepisów,
w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

KURSY KOSMETYCZNE • MASAŻU • FOTOGRAFII • FRYZJERSKIE • ARTETERAPIA
• MUZYKOTERAPIA • KURSY SZYTE NA MIARĘ


organizację kształcenia dla pielęgniarek i położnych, na podstawie zadań określonych
w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wchodzą:

SPECJALIZACJE • KUSY KWALIFIKACYJNE • KURSY SPECJALISTYCZNE • KURSY DLA RATOWNIKÓW
MEDYCZNYCH • KURS SANITARIUSZ SZPITALNY

Numer ewidencyjny wpisu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych: 2.10/00021/2008

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUG

SILNY ZESPÓŁ ERUDIO I WYKWALIFIKOWANA KADRA ZAWODOWA:

Fundamentem ERUDIO są LUDZIE!
Doskonale zdajemy sobie sprawę z wartości czynnika
ludzkiego, mającego kluczowe znaczenie w sprawnym
funkcjonowaniu organizacji, dlatego nieustannie
podnosimy kwalifikacje naszych pracowników!

Dzięki temu nasi pracownicy z chęcią i uśmiechem
w profesjonalny sposób opowiedzą o ofercie
i odpowiedzą na każde nurtujące pytanie.

ERUDIO ISTNIEJE:

JAK DO NAS DOJECHAĆ?

ERUDIO
ul. Pomorska 83/85
90-224 Łódź
email: erudio.lodz@gmail.com
tel. 42 630 95 59
tel/fax 42 630 73 00
kom. 784 009 277

