În luna august, încercați GRATUIT Cloud Learning, serviciul complet de
instruire a angajaților
Aveți angajați noi pe care trebuie să îi instruiți și lucrul acesta vă ocupă prea mult timp?
Bugetele de instruire s-au redus și nu mai știți cum să vă motivați angajații? Atunci Cloud
Learning este soluția de care aveți nevoie.

Serviciul Cloud Learning, dezvoltat de SIVECO România, vă ajută să uitați de grija planificărilor,
a realizării de cursuri sau a evaluării cunoștințelor angajaților.
Cloud Learning este unicul serviciu din România care vă oferă, într-un singur loc, instrumente
online pentru instruire și management al cunoștințelor angajaților, pe bază de abonament
lunar.
Cu ajutorul Cloud Learning puteți să:





gestionați și planificați întreg procesul de instruire
realizați propriile cursuri și să le puneți la dispoziția angajaților
evaluați cunoștințele angajaților
aveți o evidență clară asupra nevoii de instruire la nivel de companie și asupra
parcursului profesional al fiecărui angajat
 reduceți costurile cu instruirea angajaților, plătind doar serviciile utilizate efectiv.
NOU! Clienții noștri primesc acces GRATUIT la o serie de cursuri soft skills interactive.
Cursurile abordează teme de interes general:
 management de proiect
 managementul resurselor umane
 comunicare interpersonală






lucrul în echipă
managementul timpului
sănătate și securitate în muncă
prevenirea și stingerea incendiilor.

Lista completă de cursuri o puteți găsi aici.
Pentru a testa GRATUIT aplicația, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă creați un cont aici.
*Contul demo este valabil timp de o lună de zile de la activare.

Pentru a vă facilita folosirea soluției:
 vă putem trimite pe email un scurt ghid de utilizare
 vă punem la dispoziție un Webinar, în care vă explicăm pas cu pas cum să obțineți
maximum de beneficii din utilizarea platformei de instruire.
Pentru a solicita ghidul de utilizare a serviciului Cloud Learning sau pentru a intra în legătură cu
un consultant, vă rugăm să ne scrieți la adresa AeL.Cloud@siveco.ro.

