Akademia Zarządzania Serwisem Samochodowym skierowana jest do właścicieli
serwisów samochodowych i osób które serwisami kierują. Program jest dedykowany dla
osób w wieku powyżej 45 roku życia i uwzględnia ich preferencje dotyczące sposobów
nauki, tempa przyswajania wiedzy i luki kompetencyjne tej grupy. W programie zawarte są
wszystkie najważniejsze aspekty związane z zrządzaniem małym przedsiębiorstwem i jest
nakierowana na przedsiębiorstwa z branży usług motoryzacyjnych.
Szkolenie będzie składało się z następujących modułów:
 Prawne aspekty funkcjonowania firmy (omówione zostaną prawne aspekty
prowadzenia działalności także te związane z windykacją, dochodzeniem roszczeń
itp.)
 Zarządzanie personelem i ochrona danych osobowych (omówione zostaną aspekty
zatrudniania pracowników, zarządzania nimi, komunikacji i motywowania a także
Ustawa o ochronie danych osobowych)
 Zarządzanie finansami warsztatu (w czasie tego modułu nauczymy się jak finansować
działalność, jak ubiegać się o dofinansowania, z jakich ulg może korzystać
mikroprzedsiębiorstwo itd., a przede wszystkim nauczymy się jak obliczać
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 Podatki, rozliczenia z ZUS, zatrudnianie i rozliczanie pracowników (poruszona zostanie
problematyka rozliczeń podatkowych i z ZUS a także możliwe sposoby nawiązywania
stosunku pracy, naliczania urlopów i inne sprawy pracownicze)
 Nowe prawo konsumenckie (moduł poświęcony będzie zmienionemu w 2014 roku
prawu w zakresie gwarancji i rękojmi). Dodatkową opcją w czasie tego modułu będzie
odbycie kierowniczego szkolenia BHP.
Akademia zaplanowana jest w terminie od 29 maja 2015 do 28 listopada 2015 roku i składa
się w 5 dwudniowych zjazdów (każdy moduł to 1 zjazd).
W ramach każdego modułu uczestnicy otrzymają 16 godzin dydaktycznych szkolenia oraz po
2 godziny zajęć (konsultacji) indywidulanych dla każdego uczestnika, zgodnie z potrzebami
firm, część zajęć odbywać się będzie 1:1, aby uczestnicy mogli indywidulanie omówić swoje
problemy z trenerami/wykładowcami.
Zajęcia odbywać się będą w hotelu w okolicach Warszawy (Konstancin). W czasie każdego
zjazdu zapewnimy uczestnikom noclegi, pełne wyżywienie i serwis kawowy, materiały.
Firmy zainteresowane prosimy kontakt z Cechem.
Osoba do kontaktu – Beata Półtorak tel. 22/ 635 04 64 lub 608 502 875 –
email:cech@motoryzacja.home.pl

