OVER ONS

Euroface Consulting
management@euro-face.cz

Het

consortium

bestaat

uit

7

organisaties uit 6 Europese landen
( T s jechië,

Nederland,

Bulgarije,

Spanje, Italië en Portugal ) .

Alle

projectpartners zijn ervaren in EUprojecten, die kleine bedrijven runnen
en beheren en innoveren op het gebied
van beroepsonderwijs en opleiding.

http://www.euro-face.cz/
PrimMat
olbrich@primmat.cz
www.primmat.cz
Dlearn
schmitz.lena@f-bb.de
http://dlearn.eu/
Agifodent
inplace@agifodent.es
http://newagifodent.agifodent.es/
Sociedade Portuguesa de Inovação

Innovatieve Video
Presentaties om op een
creatieve manier
Ondernemerschap te leren

danielabcoutinho@spi.pt
www.spi.pt
Pro Work
www.pro-work.nl
tgrefkens@pro-work.nl
Natsionalen ucheben tsentar
andy@educenter-bg.com
www.adamsmith.bg

http://www.inplace.cz/

Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese
Commissie.Deze publicatie [communicatie] geeft alleen de mening
van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin is
vervat

http://www.inplace.cz/

OVER HET IN PLACE
PROJECT
Het doel van het project is het delen van
goede praktijken tussen partners bij het
opzetten van duurzame en wederzijdse
relaties

tussen

beroepsonderwijs

en

scholen
het

voor

midden-

en

kleinbedrijf. Dat doen we in de deelnemende
landen

en

werkgerichte

transnationaal,

gericht

leermogelijkheden

op
voor

Het doel van het IN PLACE project is het

Ga naar www.inplace.cz voor toegang

leren gebruiken van video marketing in

tot de video's en ons download

het MKB. Het project heeft de inspiratie

gedeelte, om inspiratie en meer

hoe de samenwerking tussen MBO-

informatie te vinden.

studenten en het MKB kan worden
ondersteund. Deze methode zal in alle
betrokken

landen

Studenten

worden

( werkteams )

uitgevoerd.
zullen

een

videopodcast maken om lokale bedrijven
te promoten.

studenten.
Het project is gericht op ondersteuning van

DOE MEE

de samenwerking tussen scholen voor
beroepsonderwijs

arbeidsmarkt,

Wil je meer weten over INPLACE en het

teneinde de studenten in staat te stellen

laatste nieuws weten? Meld je aan voor

praktische werkervaring op te doen en

onze e-maillijst op de website!

bedrijven
innovatieve

te

en

laten
denken

de

profiteren
en

van

het

ondernemende

enthousiasme van studenten en beide om
hun effectief gebruik van ICT in marketing.

Vergadering van de partners in de Tsjechische
Republiek in october 2017

