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Служба Старших Експертів  (SES)  

Фонд німецької економіки з

міжнародного співробітництва

Майбутнє базується на досвіді
 

Скористайтесь знаннями експертів з НімеччиниСлужба Старших Експертів  (SES)

< більше 25.000 проектів у 160 країнах;

< більше 10.000 експертів;

< знання у 50 галузях;

< партнери по всьому світу.

 

 

 

Засновники:

Федеральна спілка німецької промисловості (BDI)

Федеральне об’єднання німецьких спілок працедавців (BDA)

Німецька торгово-промислова палата (DIHK)

Центральна спілка німецьких ремісників (ZDH)

Скористайтесь багаторічним досвідом професіоналів,

компетентною оцінкою експертів SES.

Ми є тією організацією, куди в першу чергу 

звертаються фахівці та управлінці

Звертайтесь до нас!

За підтримки:



Ноу-хау з Німеччини
 

Ви потребуєте практичної допомоги, шукаєте нові перспективи, 

індивідуальну пораду?

Експерти SES нададуть допомогу Вам і Вашим 

працівникам на місці. 

 

Досвід у всіх галузях:
   

  
<виробничі та технічні спеціальності; 

<торгівля і збут;

<освіта і професійне навчання;

<охорона здоров’я та соціальне забезпечення;

<управління і наука.

  

  

  

  

Грунтовні знання для: 

  

<малого та середнього бізнесу; 

<органів державного управління; 

<палат і економічних об’єднань;

<соціальних і медичних установ;

<навчальних закладів усіх рівнів;

<… а також для Вас.

  

  

 

 

 

Звертайтесь до нас! Проекти SES зорієнтовані відповідно 

до Ваших потреб і є успішними у більш, ніж 90% випадків!

Проекти по всьому світу

Служба Старших Експертів (SES) – провідна німецька 

громадська організація, що скеровує в якості консультантів 

провідних спеціалістів пенсійного віку на проекти до 

різних країн світу.

З 1983 року наша некомерційна організація сприяє 

передачі знань і досвіду по всьому світу.

Експерти SES задіяні в країнах Африки, Азії, 

Латинської Америки, Східної та Південно-Східної Європи, 

а також Німеччини.

Стимул розвиватись 

Знання і досвід експертів SES сприяють стійкому 

економічному та суспільному розвитку. 

Проекти SES підвищують  компетентність місцевого 

персоналу  у всіх секторах і галузях економіки. 

Тривалість проектів становить в середньому 4-6 тижнів. 

SES відповідає за підготовку проекту відповідно до  Ваших

потреб. Проекти SES зазвичай фінансуються за кошти 

Федерального уряду Німеччини.  


