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MobiliseSME

VÁLLALKOZÓ?
Önnek egy Kis- és Középvállalkozása van Európában, 

amit Ön vezet? Ön szerint az Egységes Európai Piacnak 

több üzleti lehetőséget kellene nyújtania a KKV-k 

számára?

Mi egyetértünk Önnel és azt állítjuk, hogy az Ön 

alkalmazottai a többi európai országban működő 

KKV-kkal kialakítható üzleti lehetőségek szakértőivé 

válhatnak. Segíthetnek a kapcsolatok kialakításban, új 

lehetőségek feltárásában és a nyelvi akadályok 

legyőzésében.

Ez további költség nélkül elérhető.

ALKALMAZOTT?
Ön egy európai Kis- és Középvállalkozásnak dolgozik? 

Szeretne egy egyedi nemzetközi tapasztalaton 

keresztül új szakértelemmel gazdagodni, mialatt új 

üzleti lehetőségeket tár fel a jelenlegi vállalkozása 

számára?

Mi felkínáljuk Önnek ezt a lehetőséget. Egy egyedi 

nemzetközi munkatapasztalat részese lehet úgy, hogy 

közben megőrzi a jelenlegi munkahelyét. Új üzleti 

lehetőségeket szerezhet a jelenlegi cégének, mialatt 

egyedülálló bepillantást nyerhet más cégek 

működésébe, fejlesztheti nyelvi készségeit, 

megismerhet egy más országot, valamint annak 

kultúráját és népességét.

Ez további költség nélkül elérhető.
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“Mobilitás a MKKV-k szakemberei és képesített 
alkalmazottai számára” MobiliseSME, társfinanszírozásban 
az Európai Unió EaSI Programjával (PROGRESS), 2016-2017. 

A szórólap tartalma csak a szerző, azaz a <MobiliseSME> 
projekt partnerei véleménye. Az Európai Bizottság nem 
felelős a benne szereplő információ bárminemű 
felhasználásáért.

Azon KKV alkalmazottaknak, akik részt vesznek a 

programban, lehetőségük lesz más EU-s ország 

hasonló iparával kapcsolatos új szakértelem és tudás 

elsajátítására mind a piac, a technológia, a módszerek 

és a termékek területén, valamint lehetőségük lesz a 

nyelvi tudásuk fejlesztésére is.

Azt szeretnénk, ha az Ön személyzete az Ön 

lehetőségévé válna az Egységes Európai Piacra 

jutáshoz!

Ha felkeltettük érdeklődését, tekintse meg 

weboldalunkat, www.mobilisesme.eu –t a következő 

tevékenységeinkkel kapcsolatban, valamint a 

következőket is megtalálja :

- Egy online felmérés, amin keresztül tudathatja velünk 

mik a szándékai és mik az elvárásai velünk szemben.

- 26 fókuszcsoport találkozó 12 európai országban, 

plusz Törökországban, arról, hogy ki mit gondol erről a 

határokon átnyúló csereprogramról.

- 2016 novemberétől csatlakozhat a határokon átnyúló 

csereprogramról szóló kísérleti eljárásunkhoz. Küldjön 

egy alkalmazottat (vagy kérje a küldését) egy 

csereprogramra, és tapasztalhatja, ahogy új 

ismeretekkel tér vissza, vagy pedig lásson vendégül 

valakit, aki új perspektívákat hoz.

MobiliseSME egy kölcsönösen előnyös megközelítés, 

ahol mind a vendéglátó KKV-k, mind a küldő KKV-k és 

az alkalmazottak előnye, hogy ezen projektben részt 

vehetnek.

A Mobilitás a Mikro-, Kis- és Középvállalkozás 

szakemberei és képesített alkalmazottai számára 

(MobiliseSME) terv célja, hogy utat nyisson nagyobb 

nemzetközi munka-mobilitásnak a KKV-k alkalmazottai 

számára és újabb üzleti lehetőségeket hozzon a KKV-k 

üzletembereinek. Az EU által finanszírozott program, a 

MobiliseSME, megvalósítja az „ERASMUS a KKV 

alkalmazottaknak” elgondolást, egy határokon átnyúló 

mobilitás rendszert az EU-s MKKV-k alkalmazottai 

számára, és azt a gyakorlatba is átülteti.

Az elképzelésünk, egy MKKV-knak szóló európai 

mobilitás programmal lehetővé teszi a cégek számára, 

hogy az alkalmazottaikat 1-2 hónapra egy hasonló 

céghez küldjék egy másik európai országba, és hogy 

ezen a lka lmazottak különböző területeken 

(alvállalkozás, import/export, piaci értékesítés, 

piacismeret és vegyesvállalatok) szerzett új üzleti 

lehetőségekkel térjenek vissza a munkahelyükre.
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