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invitație invitație
S.C. XEROM SERVICE S.R.L., în colaborare cu partenerii 
S.C. Centrul de Excelență în instruire SMART S.R.L. și 
Școala română de afaceri a Camerelor de Comerț și 

Industrie filiala Alba Iulia au deosebita plăcere de a vă 
invita, în data de 28 martie 2019 începând cu ora 11:00, 

la Evenimentul – Dezvoltare de parteneriate pentru 
inovare în cadrul proiectului „SIM – Servicii integrate de 

mediere pe piața muncii”, POCU/298/3/14/121480, 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014 - 2020,  Axa prioritară 3 - 
Locuri de muncă pentru toți.
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Școala română de afaceri a Camerelor de Comerț și 
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invita, în data de 28 martie 2019 începând cu ora 11:00, 

la Evenimentul – Dezvoltare de parteneriate pentru 
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mediere pe piața muncii”, POCU/298/3/14/121480, 
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Evenimentul își propune dezvoltarea unui parteneriat 
funcțional cu scopul de a identifica soluții pentru o mai 
bună corelare între nevoia de formare profesională a 

adulților și oferta educațională.
Evenimentul va avea loc la Sala de Conferințe a 

restaurantului "La Conac", str. Decebal, nr. 10, loc. Alba 
Iulia, jud. Alba.
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În speranța că veți răspunde afirmativ 
invitației noastre, vă rugăm să anuntați 
participarea dumneavoastră până la data de 
27 martie 2019, orele 14:00,
la nr. de tel. 0771 288 090 sau
la adresa de e-mail office@xerom.ro.
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Vă mulțumim!
Manager proiect,

Lucian OPREAN

Vă mulțumim!
Manager proiect,

Lucian OPREAN

Lucian Oprea
n

Lucian Oprea
n


	Page 1
	Page 2

