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Specjalnie dla pracowników z sektora grzybów dostępne są vouchery na 

szkolenia. Voucher na szkolenie zapewnia zwrot kosztów szkolenia lub kursu, 

jaki chce się odbyć poza pracą. To znakomita szansa na rozwój i zwiększenie 

swoich możliwości zawodowych! 

Co oznaczają „większe 
możliwości zawodowe”?

Oznacza to możliwość wykonywania innej pracy niż praca, jaką wykonuje się obecnie. 

Swoje możliwości zawodowe można poszerzyć, zdobywając nową wiedzę i umiejętności 

oraz poznając nowe techniki. Można także zwrócić się ku całkiem nowemu stanowisku. 

Większe możliwości pozwalają Ci na podjęcie pracy w najróżniejszych miejscach. Jest to 

istotne, gdyż w przyszłości również chcesz być pewnym, że będziesz mieć pracę. Osoby, 

które się rozwijają, zwiększają swoje szanse w zakresie zatrudnienia. 

Jak można wykorzystać voucher 
na szkolenia?

Jego wartość wynosi 1500 EUR. Kwotę tę można przeznaczyć na kurs, który zamierza się 

odbyć niezależnie od swej pracy. Jeżeli kurs kosztuje mniej niż 1500 EUR, pozostałą kwotę 

można przeznaczyć na ewentualne kolejne szkolenie. 

Dana osoba sama decyduje, w jakim obszarze chce się dalej rozwijać. Kurs może umożliwiać 

rozwój w ramach obszaru, którym dana osoba obecnie zajmuje się zawodowo, ale jego celem 

może być także opanowanie umiejętności wymaganych na innym stanowisku lub w innym 

zawodzie.Voucher można wykorzystać również na opłacenie szkolenia spoza swojej 

dziedziny, jeżeli tylko ma ono związek z pracą zawodową. 

Jakie korzyści daje voucher?

Dzięki voucherom na szkolenia otrzymasz szansę dalszego rozwoju. Wiąże się to z wieloma 
korzyściami:

Nowe wyzwanie działa motywująco.

Rozwój osobisty pozwala zachować młodość i formę.

Możesz zdobyć wiedzę i doświadczenie w innym sektorze.

Dodatkowe szkolenie dobrze wygląda w CV.

Kształcenie daje większą pewność posiadania pracy w przyszłości.
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Jak zawnioskować o 
dofinansowanie?

Wniosek o voucher należy złożyć online. Wejdź na www.collandarbeidsmarkt.nl i kliknij 

'subsidieregeling scholingsvouchers'. Za pomocą przycisku 'direct aanvragen of declareren' 

wejdziesz do systemu administracyjnego Colland Administratie Systeem (CAS).

Aby zawnioskować o dofinansowanie, należy następnie wykonać poniższe kroki:

Utworzyć konto i złożyć wniosek.

Wniosek zostanie poddany ocenie.

Otrzymasz informację, czy wniosek został zatwierdzony i jaką maksymalnie kwotę otrzymasz.

Po zakończeniu kursu deklarujesz poniesione koszty.

Uwaga: Deklarację dotyczącą treningu, szkolenia czy kursu musisz złożyć w CAS w 

ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia kursu. 

Chcesz dowiedzieć 
się więcej?

Wszelkie informacje i warunki znajdziesz na www.collandarbeidsmarkt.nl lub uzyskasz 

telefonicznie, dzwoniąc do biura obsługi klienta: 088 008 45 50. 

Vouchery na szkolenia dla sektora grzybów dostępne są również dzięki:

Niniejsza broszura nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Wszystkie zasady 

i pełny regulamin znajdziesz na www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/scholingsvouchers-

paddenstoelenteelt/
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