
Обучение за повече перспективи

Ваучери за обучение в 
гъбарствотоColland 

Arbeidsmarkt

Предлагаме ваучери за обучение специално за работници и служители в 

гъбарството. Ваучерът за обучение представлява финансова помощ за 

курс или обучение, което можеш да посещаваш паралелно с работата си. 

Страхотна възможност за усъвършенстване и по-широка реализация! 

Защо „по-широка реализация“?

„По-широка реализация“ означава, че в допълнение към сегашната си работа ще 

можеш да извършваш и друга. Реализацията си можеш да разшириш, като 

придобиеш нови знания, умения и техники или се преориентираш към напълно 

различна длъжност. Ако си подготвен за по-широка реализация, ще ти е по-лесно да 

работиш на различни места. Което е важно, ако искаш да имаш сигурни перспективи 

за работа и в бъдеще. Този, който се развива и усъвършенства, има по-големи 

шансове за работа. 

Какво можеш да направиш с ваучера за обучение?

Ваучерът за обучение е с максимална стойност 1500 €. Това е бюджетът, който можеш 

да похарчиш за курс, който искаш да посещаваш паралелно с настоящата си работа. 

Ако курсът струва по-малко от 1500 €, остатъкът можеш да използваш за евентуален 

следващ курс. Ти сам решаваш в коя област искаш да се усъвършенстваш. Курсът 

може да има за цел да ти помогне да израснеш в собствената си област, но също така 

да се обучиш за нова длъжност или професия. Можеш да използваш ваучера за 

обучение и за курс извън твоята област, стига да е ориентиран към работа. 

Какви са предимствата?

С ваучерите за обучение получаваш възможност за лично усъвършенстване. 
Предимствата са, че:

всяко ново предизвикателство ти дава повече мотивация;

развивайки себе си, се поддържаш млад и оставаш във форма;

можеш да придобиеш знания и опит в друга сфера;

всяко допълнително обучение е още един плюс в автобиографията ти;

ще имаш по-сигурни перспективи за работа в бъдеще.
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Как да кандидатстваш 
за субсидия?

Можеш да заявиш ваучер за обучение онлайн. Отиди на www.collandarbeidsmarkt.nl и 

кликни на „subsidieregeling scholingsvouchers“ [„схема за субсидиране с ваучери за 

обучение“]. Чрез бутона „direct aanvragen of declareren“ [„директно заявяване или 

деклариране“] ще влезеш в административна система на Colland (CAS). 

След това кандидатстването за субсидия се състои от следните стъпки:

Създай акаунт и подай заявлението си;

Заявлението ще бъде разгледано;

Ще те информират, дали заявлението ти е одобрено и каква максимална сума получаваш;

След завършване на курса декларираш разходите.

Внимание: документът за разходите за преминато обучение или курс трябва да 

бъде подаден в CAS в срок от два месеца от последния ден на курса. 

Искате да  
научите повече?

Информация за всичко и за условията можете да прочетете на www.collandarbeidsmarkt.nl 

или да получите по телефона от центъра за обслужване на клиенти: 088 008 45 50 

Ваучерите за обучение в гъбарството се осъществяват със съдействието на:

От тази брошура не могат да произтичат права. Разгледайте подробната схема и 

регламента на www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/scholingsvouchers-paddenstoelenteelt/
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