УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – НСБС ЕООД

Професионално и кариерно развитие в
международния транспорт на товари,
спедицията и логистиката
Учебният център към Националното сдружение
на българските спедитори НСБС е създаден
през 2002 г. За гарантирано осигуряване на
професионалното обучение на спедиторски
кадри през 2014 г. е учреден Учебен център –
НСБС ЕООД със собствен учебен офис.
Учебен център - НСБС е лицензиран,
национално признат Център за професионално
обучение, тясно профилиран за предоставяне
на професионална квалификация в областта на
спедицията, транспортната и складова
логистика.
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В
ДЕЙНОСТТА:
 Нова професия „Спедитор-логистик“.
Центърът защити и разработи Държавните
образователни стандарти (ДОС) за професия
„спедитор-логистик“ за две специалности:
 Спедиция, транспортна и складова логистика
– трета степен на професионална
квалификация
 Планиране и управление на логистични
процеси – четвърта степен на професионална
квалификация
Приложение EUROPASS
Придобилият Удостоверение за професионална
квалификация по свое желание може да получи
Европейско приложение EUROPASS съгласно
чл. 38 (6) от ЗПОО
Възможност за
Вашата
професионална
мобилност в
трудовия пазар на
Европейската
общност!
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Европейско пространство за преносимост на
квалификации и компетенции
 "Аз мога повече" 2015-2020
Безплатно обучение с ваучери
УЦ – НСБС е одобрен от Агенцията по
заетостта доставчик на професионално обучение
по програма "Аз мога повече" за две професии:
„Спедитор-логистик“ и „Куриер“.

Кой може да участва?
Програмата „Ваучери за заети лица“ е за
повишаване на квалификацията на заети лица,
които са на трудов договор в предприятия извън
държавната администрация и са със средно
образование.
Запишете се сега, а ние ще ви информираме,
кога, къде и как да си подадете документите за
избраните от вас обучения.
 Валидиране на знанията, уменията и
компетентностите за спедиторската професия
Трябва ли ми сертификат за професионална
квалификация?
Приложен към Вашата
автобиография Вие ще
имате предимство пред
конкуренцията, защото
неформалното образование
се цени все повече от
работодателите.

Учебен център-НСБС дава възможност на
спедиторите, които имат трудов стаж минимум
2 години и са придобили знания на работното
място, но не притежават официално признат
документ
за
придобита
професионална
квалификация,
да
валидират
своите
професионални
знания
и
да
получат
удостоверение на Учебен център - НСБС.
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Сертификационен курс за обучение на
спедиторски кадри по стандартите на ФИАТА
FIATA DIPLOMA IN FREIGHT
FORWARDING

Международен
стандарт за
компетентност
в спедиторската
професия.

 Електронен Наръчник за професионално
обучение на спедиторски кадри в съответствие със
стандартите на ФИАТА
© НСБС 2015
Специализирано издание за Професионалисти

Гарантира високо ниво на
професионализъм
и възможност за
реализация във всяка
спедиторска фирма,
защото обучението
обхваща всички аспекти на
спедицията и логистиката
в 14 модула

Дистанционно обучение (e-learning):

Платформата за дистанционно обучение Moodle е
специално разработена за създаването на качествени
online курсове и е позната като платформа за Virtual
Learning Environment.
С дистанционното обучение реализираме съвременни
форми за провеждане на професионално обучение,
което осигурява добра симбиоза между високи
стандарти и добри резултати; максимално удобство на
обучаваните при
минимизиране разходите
на
работодателите.

Онлайн платформа за обявяване интерес за стаж и
работа от студенти, както и обявяване на свободни
стажантски и работни позиции от фирми-членове на
НСБС.

 Нашата мисия е да популяризираме
спедиторската професия сред младите хора,
защото вярваме в тях и техния потенциал.
 Нашата политика е насочена към
професионалното и кариерно развитие на
кадри в предизвикателния свят на
международния транспорт, спедицията и
логистиката.

Ако това е вашия избор направете тази важна
стъпка за вашето успешно професионално
развитие!
Нека бъдем част от Вашето CV!
Свържете се с нас: Учебен център – НСБС ЕООД
София 1111, бул. "Шипченски проход" № 43, вх. Б, ет 1
тел.: (02) 971 48 22, 971 50 25 web site: http://nsbs.bg/learnings/
e-mail:office@nsbs.bg, secretariat@nsbs.bg

„Избери си работата, която обичаш и повече
няма да се наложи да работиш нито един ден“.
Конфуций
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