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Sunt disponibile vouchere de formare profesională anume pentru lucrătorii din 

sectorul ciupercilor. Cu un voucher de formare puteți beneficia de o 

compensație financiară pentru un curs sau un program de formare pe care 

doriți să îl urmați în paralel cu serviciul. O excelentă oportunitate să vă 

dezvoltați și să vă diversificați competențele! 

De ce să vă „diversificați 
competențele”? 

„Diversificarea competențelor” înseamnă a putea presta și alte tipuri de muncă față de 

ceea ce lucrați în prezent. Puteți să vă diversificați competențele dobândind cunoștințe noi 

și deprinzând abilități și tehnici noi sau puteți avea în vedere un loc de muncă complet 

diferit. Prin urmare, dacă aveți competențe diverse, vă va fi mai ușor să lucrați în diferite 

locuri. Acest lucru este important, deoarece este bine să aveți siguranța unui loc de muncă 

și în viitor. Cei care se dezvoltă permanent își sporesc oportunitățile de angajare. 

Ce puteți face cu un voucher de formare?

Un voucher de formare are o valoare de până la 1.500 EUR. Acesta este bugetul pe care îl 

puteți cheltui pentru un curs pe care doriți să îl urmați în paralel cu serviciul actual. Dacă un 

curs costă mai puțin de 1.500 EUR, puteți cheltui suma rămasă pentru un eventual curs 

ulterior. 

Dvs. decideți în ce domeniu doriți să vă dezvoltați în continuare. Cursul poate fi conceput 

pentru a avansa în domeniul actual de activitate sau pentru a învăța o meserie sau profesie 

nouă. 

De asemenea, puteți utiliza voucherul de formare pentru un curs din alt domeniu, cu condiția 

ca acesta să fie un curs cu profil profesional. 

Care sunt avantajele?

Voucherele de formare profesională vă oferă șansa de a vă dezvolta în continuare. 
Acest lucru vă aduce avantaje: 

vă bucurați de motivația unei noi provocări;

vă mențineți tânăr(ă) și în formă prin dezvoltare personală;

puteți dobândi cunoștințe și experiență într-un alt sector;

un curs suplimentar arată bine în CV-ul dvs.;

vă bucurați de mai multă siguranță a locului de muncă în viitor.
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Cum puteți solicita 
subvenția?

Voucherul de formare se solicită online. Accesați www.collandarbeidsmarkt.nl și faceți clic pe 

„sistemul de subvenții prin vouchere de formare”. Cu ajutorul butonului „solicitați sau declarați 

direct” veți ajunge la Sistemul de administrare Colland (CAS). 

Solicitarea subvenției constă în următoarele etape:

vă creați un cont și trimiteți cererea;

cererea este evaluată;

aflați dacă cererea a fost aprobată și care este suma maximă pe care o veți primi;

la sfârșitul cursului, declarați costurile.

Atenție: Declarația pentru instructaj, curs sau formare profesională trebuie depusă la 

CAS în termen de două luni de la ultima zi de curs. 

Doriți mai multe 
informații? 

Pentru toate informațiile și condițiile, accesați www.collandarbeidsmarkt.nl sau apelați serviciul 

clienți: 088 008 45 50 

Voucherele de formare pentru sectorul ciupercilor sunt oferite în cooperare cu: 

Broșura de față nu dă naștere niciunor drepturi. Pentru regulamentul complet, accesați 

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