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Специализиран вестник за застраховане и осигуряване
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Личности и застраховане

стр. 11

Жените в застраховането

Уеб-базираната система
на Стопанска академия
с награда от Microsoft
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директор
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България
ЖЗД“ ЕАД
стр. 16, 14

Доверен сервиз на застрахователните компании „Амарант 2003“ ООД финализира успешно
проект „По-добра работна среда за по-ефективен труд“ по договор ESF-2303-06-11016 – финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския
съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 – Безопасен труд. Съгласно изпълнените дейности
по проекта фирмата достигна целите си и разви потенциала на работната сила в сервиза.
В етап, в който пазарът е силно конкурентен
и предвид многото заведени щети от природно бедствие “градушка”, „Амарант“ подобри и
удовлетвори очакванията на големи партньори
като застрахователните компании. Закупеното
ново оборудване подобри условията на труд и
увеличи капацитета на работа.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален
фонд.„Амарант 2003“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може
да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”
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