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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

SIKERESEN ELVÉGEZTE A NOS-SZEGED KFT. STÁBJA A MUNKAHELYI NÉMET, ANGOL ÉS 

INFORMATIKAI KÉPZÉSEKET. 
 

2013 / január / 13. 

Szüksége van a pályázatíróknak tudásbővítő és szinten tartó képzésekre, hogy üzleti szintű 

nyelvtudással rendelkezzenek és felvegyék a versenyt a konkurenciával. Az elsősorban üzletviteli 

tanácsadással, pályázatkészítéssel, projektmenedzsmenttel foglalkozó NOS-Szeged Kft. a TÁMOP 

keretében sikeresen pályázott az informatikai képzésre valamint nyelvtanfolyamokra.  

Az angol és német nyelvi képzések 80-80 órásak voltak, hetente két órában gyakorolta a hét résztvevő 

a prezentációk, a konferenciák, az üzleti találkozók szituációs gyakorlatait. A szókincs bővítése és a 

bonyolult nyelvtani fordulatok rögzítése érdekében a Katedra Nyelviskola Szeged (ILS- Szeged Kft.) 

tanárai hetente új ösztönző módszerekkel, dalszövegekkel és játékos feladatokkal is segítették a 

munkatársakat a felkészülésben. 

A pályázatkészítő cég csúcstechnikai eszközeinek használatához a kapcsolódó informatikai 

szakértelem megszerzésére volt szükség. Mivel a számítógép felhasználói szintű ismerete nem 

elegendő a grafikai, táblázatkezelői, prezentációs és honlap szerkesztési feladatok ellátásához, a NOS-

Szeged Kft. munkavállalói az MS Office irodai szoftverekhez, multimédiás alkalmazásokhoz kapcsolódó 

számítástechnikai, informatikai jártasság bővítését igényelte. A Szegedi Tudományegyetem akkreditált 

informatikai felnőttképzésében a cég tíz munkatársa közül nyolc fő vett részt. 

A pályázat megvalósítása 2011 novemberétől 2012 októberéig tartott, összköltsége: 2 017 500 Ft. 

A NOS-Szeged Kft. többek között GOP, KEOP, TÁMOP pályázatok készítésével foglalkozik. A 

többségében jogász, közgazdász végzettségű munkatársak külső megbízásra megvalósíthatósági 

tanulmányok, üzleti tervek, kommunikációs stratégiák készítését vállalják, illetve a cég magának is ír 

pályázatokat. Székhelyük napenergia-ellátását például egy sikeres napelemes pályázat segítségével 

valósították meg. Bővebb információ az info@nosszeged.hu címen kérhető, illetve a 

www.nosszeged.hu oldalon olvasható. 

Több mint kétmillió forintos támogatást nyert munkahelyi szakmai képzésre a NOS-Szeged Kft. 

A húsz éve működő pályázati központ kétféle angol és egy német nyelvi tanfolyamokra 

összesen 820 ezer forintot, informatikai képzésre pedig 1 280 000 forintot fordított a TÁMOP-

2.1.3.A-11/1-2011-0016 jelű pályázatban.  
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