Център за професионално обучение при „Делфи Груп“ ЕООД.
1. Презентация.
 Центърът е предназначен за обучение относно актуализация и разширяване на компетентностите
на следните професии :
- офис – мениджър;
- сътрудник бизнес услуги;
- еколог;
- специалисти по ЗБУТ /програма Д/;
- посредник на трудова борса;
- продавач-консултант;
- счетоводител.
 Основното предназначение на ЦПО е обучение относно придобиване на допълнителни
компетентности за следните професии :
– офис мениджър за ЗБУР и ОС;
– сътрудник в бизнес услуги за ЗБУР.
2. Област на приложение.
 Курсът е съобразен с изискванията и необходимостта от обучен персонал по ЗБРОС и е
адаптиран за фирми с разнороден предмет на дейност;
 Освен обявените курсове в ЦПО се разработват и провеждат и курсове, конкретно заявени от
Възложителите и клиентите.
3. Политика.
 Курсът осигурява обучение на участниците за придобиване и/или подобряване на
компетентностите по изпълнение на дейностите във фирмите по ЗБРОС, посредничество относно
HR, търговия.
 Завършването на конкретен курс в ЦПО „Делфи Груп“ обезпечава теоретични и практически
умения и знания, достатъчни за мотивиране на оптимална реализация относно ЗБР и ОС,
посредничество в областта HR и търговски персонал.
 Фирмените мениджъри се обучават за осъществяване анализ и контрол на ЗБР и ОС, адаптирани
на все по-строгото законодателство, нарастващ административен, обществен и икономически
натиск.
4. Цели.
 След приключване на курса участниците:
– ще бъдат запознати с основните изисквания на международните стандарти ISO 14001 и
OHSAS 18001, спецификата и съдържанието на ЗБРОС относно:
 политика и стратегия на управление;
 планиране и документиране;
 организационна структура и организация на труда;
 обучение и компетентност;
 комуникации и социално партньорство;
 отговорности и пълномощия;
 оперативен контрол и управление;
 нормативни изисквания и съответствия.
 реагиране при извънредни ситуации и аварии;
 методи за подобряване и системно наблюдение;
 вътрешен одит и преглед от ръководството.
 Ще придобият умения за:
– идентифициране на опасностите, оценяване на риска, овладяване на риска, оценяване
ефективността на мерките за овладяване на риска;
– идентифициране на екологичните аспекти, оценяване значимостта на екологичните
аспекти, определяне на екологичния риск;
– подготовка на план за управление на разтворителите;
– създаване на управляващи документи по ЗБР и ОС;
– изработване на цялостната документация за ИСУ по ЗБРОС.
 Обучение в съответствие с изискванията на Наредба № 4/11.21.1998 г. за обучението на

представителите в КУТ/ГУТ в предприятията.
 ЦПО е лицензиран в НАПОО към МОН и обучаваните в него ще получат валидни документи,
удостоверяващи определени компетентности.

