Проект BG05M9OP001-4.001-0092-C01
Конкурентна заетост чрез нови технологии

ПОКАНА
За участие в информационни срещи

Уважаеми дами и господа,
Каним Ви на информационна среща „Съвременни тенденции за виртуални работни места“.
Срещата се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0092-C01 „Конкурентна заетост чрез
нови технологии“, финансиран по ОП „Човешки ресурси“.
Предвиждат се поредица от срещи, които ще се проведат от 10 ч., а именно:
- На 14.03.2018 г. в Бизнес Център „Сердика“, гр. София
- На 21.03.2018 г. в Бетахаус, гр. София, ул. Крум Попов 56-58
- На 20.04 в „Есенс Център“, гр. София, ул. ул. “6-ти септември” 37
- На 27.04 в Бизнес център „Азимут“, гр. София, ул. Гоце Делчев“
Срещите са насочени към:
-

Малки и средни предприятия
Самонаети лица и лица които започват самостоятелна заетост

Съвременния пазар на труда драстично промени условията и начините на предоставяне на услугите
на труда. Все повече професии не изискват работа от стационарно работно място в офис.
Трудовата мобилност води със себе си редица социални и икономически ползи за заетите в
предприятията и самонаетите лица, като: увеличени трудови възможности за хора от други
географски райони или лица с ограничена мобилност; повишена продуктивност поради по-малко
"накъсване" на работния процес; намаляване на времето и разходите за път на заетите; балансиране
на трудови и лични ангажименти; повишена мотивацията и намалено текучество на персонала; поширок кръг от кандидати за позиция и др.
Облачната услуга е една от стратегическите дигитални технологии, считана за изключително важна
при осигуряването на условия за продуктивността и ефективността на предприятията, чрез
спестяване на разходи за работодателите:
-

За скъпоструващи компютърни компоненти и програми;
За поддръжка на специализиран квалифициран ИТ персонал;
Заплащане, според употребата на облачната технология.

Допълнителни ползи за предприятията са понижаване на разходите за ИТ инфраструктура и офисни
пространства и възможност за „зелени“ политики, чрез по-ниски нива на вредните емисии в
околната среда, в резултат на намаляване транспорта до работното място.
За регистрация на: 087859 80 42, Иван Ненков или на e-mail: office@rilainfo.com. Посочете името и от
коя целева група сте!

www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

