Kelly Services é certificada
pela DGERT enquanto entidade
formadora
Com o contínuo foco na satisfação de
clientes e qualidade integrada de
serviços prestados, a Kelly Services vê
certificado pela DGERT, o trabalho
desenvolvido no âmbito da formação.
O investimento no reforço da competitividade e qualidade do
portefólio Kelly Services progride assim com a atribuição de
mais um reconhecimento de confiança e credibilidade, desta
feita distinguindo a Kelly Services enquanto entidade
formadora certificada.
Ser uma entidade formadora certificada significa que os
procedimentos e práticas da Kelly Services estão de acordo com
um referencial de qualidade específico para a atividade
formativa, definido pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho) e que providencia, por este meio, um
delivery sustentado nas melhores práticas e processos
pedagógicos.
No âmbito da atividade formativa, a Kelly Services recorre a
modelos de formação presencial, assentes em métodos
pedagógicos ativos de aprendizagem, alinhados às necessidades
críticas diagnosticadas junto das empresas e público geral,
para as áreas de educação e formação:
desenvolvimento pessoal,
comércio
segurança e higiene no trabalho.

As vantagens em ser uma entidade certificada são, entre
outras, o reconhecimento de qualidade no mercado, o acesso a
financiamento público para a formação, a acesso e exercício de
atividade formativa prevista em legislação setorial, a isenção
de IVA nos serviços de formação, e a dedução de despesas com
formação profissional no IRS.
Visão para a área da formação profissional
Ser uma referência nacional nas melhores e mais inovadoras
soluções de formação profissional, visando aumentar as
competências dos participantes nas ações de formação e a
satisfação dos clientes enquanto entidades empregadoras,
facilitando
a
sua
integração/progressão
na
carreira/competitividade.
Missão para a área da formação profissional
Servir

os

nossos

clientes,

trabalhadores,

acionistas

e

sociedade em geral, disponibilizando soluções de formação
profissional adequadas às necessidades dos vários
interlocutores, de forma a atingir os objetivos identificados.

Outras notícias

Há mais de 17 mil novas empresas em Portugal
38 21 Junho, 2018

Talenter inaugura delegação no Carregado
36 21 Junho, 2018

ARGUS estabelece parceria com WIL Group
19 20 Junho, 2018

Mais de 160 mil jovens portugueses não estudam, nem
trabalham
43 20 Junho, 2018

Human Profiler foi a única empresa Portuguesa na
categoria de seleção e recrutamento na SHRM Annual
Conference & Exposition 2018
46 20 Junho, 2018

Time Out Market tem nova diretora de marketing
33 20 Junho, 2018

