
Kaj je Welcome&CO?
          

Partnerstvo

VAS ZANIMA, KAKO LAHKO 
SODELOVANJE V PROJEKTU 
WELCOME&CO KORISTI 
VAŠEMU MSP?
Če je tako, berite naprej. Vzelo 
vam bo manj kot 5 minut.

WELCOME&CO je pobuda, ki si prizadeva spodbujati 
sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v vlogi 
partnerjev gostiteljev v okviru programov za 
pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj v 
Evropski uniji.

V ta namen bo vzpostavljena mreža MSP (malih in 
srednje velikih podjetij) v petih regijah, kjer bo potekal 
projekt: Benečija (Italija), Cornwall (Združeno 
kraljestvo), Berlin (Nemčija), Primorska (Slovenija) in 
Kantabrija (Španija), kar bo organizacijam, ki vodijo 
tovrstne pobude (t.i. ustanove pošiljateljice), 
omogočalo, da nanje napotujejo potencialne 
kandidate za pridobivanje delovnih izkušenj.

Projekt je sofinanciran s strani 
Evropske komisije preko programa za 
Vseživljenjsko učenje Leonardo da 
Vinci, v okviru večstranskih projektov 
prenosa inovacij (TOI).

www.camaracantabria.com 

www.unioncameredelveneto.it 

www.upr.si
 

www.cornwall.ac.uk

www.berlink.eu

www.educantabria.es

www.cifp.es

TA PUBLIKACIJA ODRAŽA IZKLJUČNO POGLEDE AVTORJA, KOMISIJA NE MORE 
ODGOVARJATI ZA UPORABO INFORMACIJ, KI SO TUKAJ NAVEDENE.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije 
(Projekt št. 2012-1-ES1-LEO05-49461)

Za vsa vprašanja in dodatne informacije nas 
lahko pokličete na telefonsko številko
 +34 942 318 314  
ali nam pišite na elektronski naslov: 
support@welcomesmemobility.com 

www.welcomesmemobility.com

Lifelong  
Learning Programme

SPODBUJANJE AKTIVNEGA 
SODELOVANJA MSP V MEDNARODNIH 
PROGRAMIH MOBILNOSTI IN DELOVNIH 
IZKUŠENJ V EVROPI.



           

Titolo

                      

Preden nas zapustite, vas prosimo, če 
nam posredujete vaše izpolnjene 
obrazce WELCOME&CO za MSP 

Z izpolnjevanjem obrazca ne prevzemate nobenih 
obveznosti. Zanimajo nas le vaši interesi in 
preference.
Ime podjetja: _________________________________________
_____________________________________________________
Poštni naslov (naslov podjetja): __________________________
_____________________________________________________
Kontaktna oseba: ______________________________________
Email:   _______________________________________________ 
Telefon:______________________________________________

Profil pripravnika, ki bi ga bilo vaše MSP pripravljeno gostiti:

Država porekla:
□ Nemčija □ Združeno kraljestvo
□ Italija                 □ Slovenija
□ Španija              □ Drugo (prosimo, navedite odgovor):

Najvišja dosežena stopnja izobrazbe. Izberite največ 2 

odgovora:
□ Srednja poklicna izobrazba
□ Višja poklicna izobrazba
□ Univerzitetna diploma/Inženirska kvalifikacija
□ Podiplomski študij        
□ Doktorat ali temu enakovreden naziv
□ Drugo:

Področje študija. Navedite tri glavna področja

(npr. ekonomija, strojništvo, likovna umetnost, ...)
□ 
□ 
□ 

Druge zahteve / pripombe (npr. zahtevana specifična znanja)

Jeziki:

Prepričani smo, da ima naš program številne prednosti, ne 
samo za mlade, ampak tudi za delodajalce. Že več kot dvajset 
let vodimo Evropske programe mobilnosti in njihovi učinki 
ter rezultati dokazujejo, da:

- Spodbujajo stike in usklajevanje v poslovnem 
sektorju v evropskem kontekstu, v katerem delujemo, kar 
nam omogoča, da kar najbolje izkoristimo priložnosti, ki jih 
po naših izkušnjah prinašajo tovrstni programi za 
pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.

- Izboljšajo konkurenčnost našega gospodarstva v 
Evropi, saj ustvarjajo visoko usposobljeno delovno silo 
motiviranih in zaposljivih mladih ljudi.

V naslednjih nekaj minutah boste izvedeli, kako lahko 
sodelujete:

Koliko bo sodelovanje v tem projektu stalo moje 
podjetje?

Sodelovanje vas ne bo stalo nič. Tako vključitev v 
mrežo MSP projekta WELCOME&CO kot 

sodelovanje v vlogi partnerja gostitelja sta 
povsem brezplačna in tako bo ostalo 
tudi v prihodnosti. 

Kakšne takojšnje koristi si lahko od 
sodelovanja v projektu obetam kot 
delodajalec?

Vašemu MSP se bodo za nabiranje novih 
izkušenj pridružili usposobljeni in 

motivirani mladi iz Italije (Benečija), 
Združenega kraljestva (Cornwall), Nemčije 

(Berlin) in Slovenije (Primorska).

Kdo izbere pripravnike?

Ustanove pošiljateljice bodo k vam napotile  kandidate, ki 
izpolnjujejo vaše pogoje: potrebno stopnjo izobrazbe, 
delovne izkušnje, vloge, naloge, itd.

Kako se formalizira odnos med MSP, pripravnikom in 
organizacijo, ki izvaja program, oz. ustanovo 
pošiljateljico?

Vsi pogoji in naloge so opisani  v dokumentu, ki ureja 
pripravništvo in podrobnosti v zvezi z delovno izkušnjo, 
vključno z delovnim načrtom, znanjem, ki bo pridobljeno, 
nadzornikom, vlogami in nalogami pripravnika.

Ali bom moral po koncu delovne izkušnje pripravnika 
obvezno zaposliti?

Pripravnika vam ne bo treba zaposliti. Kljub temu pa vam 
svetujemo, da o tej možnosti razmislite, saj bodo pripravniki 
po pridobljenih delovnih izkušnjah poleg ustrezne izobrazbe 
bogatejši za delovne izkušnje v vašem podjetju, razvili bodo 
lastne veščine in tehnike ter obvladali več jezikov.

Kako lahko sodelujem v projektu WELCOME&CO?

Izpolnite obrazec WELCOME&CO za majhna in srednje 
velika podjetja.

Po faksu: +34 942 314 310

Po elektronski pošti:  support@welcomesmemobility.com

Ali po navadni pošti: Cámara Cantabria Plaza Pedro Velarde 
5- 39001 Santander CANTABRIA, Spain

Gospodarska zbornica Kantabrije vas 
poziva k sodelovanju. Zakaj, boste 
izvedeli v manj kot eni minuti:


