EXPERIENȚA DE MUNCĂ
KA1 în Lisabona

» Praça D. Pedro IV (Rossio)

Suntem aici doar ... în piaţa principală
din Lisabona, locul cel mai bun pentru
a primi tinerii.

Despre noi
Cu o experiență consolidată de peste ani în domeniul formării profesionale, proiectelor educaționale,
C4G - consultanţă şi Training Network (rețea de
formare) oferă o gamă largă de programe pentru
participanti, atât tineri cât și adulţi, în diferite
sectoare profesionale, prin îmbunătăţirea șansele
lor pe piața muncii. Activitatea de hosting este
organizată pe baza nevoilor identiﬁcate de către
organizaţiile care lucrează cu programul Erasmus+
şi amplasarea Erasmus.
C4G - consultanţă şi Training Network acţionează
nu numai ca o organizație de coordonare şi trimitere dar, de asemenea, și în calitate de partener
intermediar și Organizație Hosting, muncind pe
diferite tipuri de proiecte de mobilitate în cadrul
acțiunii cheie 1 din Erasmus +: în domeniul educației
și formării profesionale și tineret.
Vom oferi beneﬁciarilor care doresc să aibă
experiență de muncă în Portugalia, oportunități
bune de a-și dezvolta abilităţile şi cunoştinţele
profesionale, deoarece suntem o companie lider pe
zona de formare în Lisabona. Am stabilit mai multe
parteneriate cu ﬁrme care prezintă oportunități
pentru numeroase stagii adecvate pentru tinerii
candidați.

Aproape

de tot

- 1 minut de la metrou
- 2 minute de la tren
- 10 minute de la aeroportul Lisabonei
- 10 minute până la autobuze

Serviciile
noastre
Primirea și găzduirea participanților
•Transferuri
• Stagii în companiile noastre
• Bilete de transport pentru transportul public
•Vizite culturale și excursii de week end
• Monitorizarea şi supravegherea tineretului pe etape

- Turism rural

- Arhitectura

-Agenția de turism

- Contabilitate

-Turismul rural

- Sănătate

- Agentie turistica

- Agricultură

- Vânzări

- Floricultură

- Electronic

- Industria alimentară

- Îngrijirea persoanelor în vârstă

- Cofetărie

- Hotel Turism și Catering

- Informatică

- Administrarea afacerilor

- Mecanică

- Marketing

- Design graﬁc

- Pepiniera

Și multe altele…

- Pedagogie

C4G oferă, în medie, instruire pentru 2000 de stagiari.
În ﬁecare an suntem pregătiți pentru a îmbunătăți
abilitățile dumneavoastră.

- Educație socială
- Comerț
- Igienă și siguranța la locul de muncă
- Servicii sociale
- Educație
- Educația adulților

În timpul sejurului la Lisabona, C4G poate propune
și organiza excursii locale şi vizite ghidate la monumente istorice și locuri în diferite orașe din Portugalia. Aceste activităţi sunt organizate pentru a
ajuta participanţii să cunoască şi să înţeleagă viaţa
de zi cu zi și cultura portugheză. De obicei acestea
sunt organizate în weekend: LOOK(uite)

Still

LISABONA?

» Vasco de Gama Turn

Site-uri
• Lisabona: Tururi la locuri istorice
• Sintra: Palácio da Pena, Quinta da Regaleira
• Cascais: Satul locale, Cabo da roca, Boca nu Infermo
• Fátima: Sanctuar
• Óbidos: Medieval
• Viața socială din Lisabona: Fado Noapte
• Oceanarium în - Parque das Nações"
• Moscatel: parc natural de Arrábida
• plaje portugheze: Figueirinha, Costa da Caparica

LOCURI EXTRAORDINARE

» Belém tower

Nu ezita să ne contactezi. Vom ﬁ încântaţi să colaborăm în proiectele pe care
urmează să le desfasuraţi și să vă găzduim în Lisabona.

Praça D. Pedro IV (Rossio), Nº74, 1ºC
1100-202 LISBOA
Tel: (+351) 21 342 02 72
Email: tfnascimento@c4g.pt
Skype: tifnasc
Phone Number and Whatsaap:
+351 964 014 585

www.c4g.pt

Tranining portuguese cestiﬁcation

