FƏRDİ ÜZVLÜK

MÜQAYİSƏLİ FAYDALAR CƏDVƏLİ
PEŞƏKAR İNKİŞAF

Keyfiyyət sahəsini öyrənməklə karyeranı indidən qurmağa başla və təqdim etdiyimiz imkanlardan istifadə et!

FAYDALAR

Qısa məlumat

Təlim və seminar güzəştləri

Təlim və seminarlara qatılmaqla biliklərini artır!

Ödənişsiz təlim, seminar və konfranslar

Müxtəlif mövzular üzrə təlim və seminarlardan yararlan!

Personal sertifikatlaşdırmada güzəştlər

Keyfiyyət sahəsində personal sertifikatlaşma proqramına qatılaraq karyera qurmaq və inkişaf etdirmək baxımından
böyük bir üstünlük əldə et!

Liderlik imkanları
Məsləhətçi, auditor və təlimçi qismində layihələrə cəlb
edilmə

Tam

Peşəkar Standart

Tələbə

15%

10%

5%

10%









15%

10%

5%

Keyfiyyət Assosiasiyasında vəzifə tutmaq və idarə heyətində iştirak etmək hüququ qazan! *





Müvafiq kvalifikasiya və təcrübəyə sahib olduqdan sonra məsləhətçi, auditor və təlimçi karyerana başla!





Bençmarkinq layihələrində iştirak

Müxtəlif müəssisələrə səfərlər etməklə onlardakı qabaqcıl təcrübələrlə tanış ol və onları işində tətbiq et!

KA Karyera Mərkəzi

CV-ni bizə təqdim etməklə iş imkanlarını genişləndir!







Təcrübə keçmə imkanı

Karyeranı yerli müəssisələrdə təcrübə keçməklə başla!







BİLİKLƏRƏ YİYƏLƏNMƏ

Keyfiyyətlə bağlı müxtəlif ədəbiyyat və nəşrləri əldə etmək və oxumaqla bu sahə ilə bağlı biliklərini artır!

FAYDALAR

Qısa məlumat

Keyfiyyət Akademiyasının kitabxanasından istifadə

Kitabxanadakı müxtəlif dillərdə olan kitab, məqalə və jurnalları oxumaqla keyfiyyət sahəsindəki biliklərini artır!

“Keyfiyyət və menecment” jurnalına qiymətlərlə abunə olmaq

Keyfiyyət üzrə peşəkarların yazdığı məqalə, praktiki nümunələr və tövsiyyələri oxuyub maariflənmək imkanı əldə et!

Keyfiyyət Assosiasiyasının digər nəşrlərini pulsuz və ya güzəştli
qiymətlərlə əldə etmək

Bu nəşrləri əldə etməklə keyfiyyət üzrə informasiya resurslarını artır!
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KEYFİYYƏT ŞƏBƏKƏSİ

Keyfiyyət cəmiyyətinin bir üzvünə çevril! Keyfiyyət üzrə mütəxəssislərlə tanış olmaq, əlaqə qurmaq,
əməkdaşlıq etmək, habelə onların bilik və təcrübələrindən yararlanmaq fürsətini əldən vermə!

FAYDALAR

Qısa məlumat
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Keyfiyyət üzrə standart, kitab və digər resursların tərcüməsi və yazılmasında iştirak et və tanınmaq imkanı qazan!













Keyfiyyət qruplarının sosial şəbəkələrdəki qapalı qruplarına daxil
edilmək

Günboyu Facebook və Youtube kanalındakı səhifələrimizə daxil olub mütəxəssislərlə əlaqə qur və resurslardan istifadə
et!









Keyfiyyət Assosiasiyasın rəsmi saytındakı mütəxəssislər
bazasına salınmaq

Mütəxəssislər bazasında qeydiyyatdan keçməklə yeni karyera imkanları üçün zəmin formalaşdır!







Forum və konfranslarda güzəştli qiymətlərlə iştirak etmək

Ölkə daxilindəki və xaricindəki mütəxəssislərlə tanış ol və bilik əldə et!

Keyfiyyət qruplarında təşkil olunacaq müzakirələrə qatılmaq.

Qrup üzvləri ilə ideyalarını və qabaqcıl təcrübələri bolüş!

Standart, kitab və digər resursların tərcüməsi və yazılmasında
iştirak etmək

* Qeyd olunan üzvlərdən ən az 5 il iş təcrübəsi olan şəxslər idarə heyətinin üzvü olmaq üçün namizədliyini irəli sürə bilər.

“Keyfiyyət Assosiasiyası” İctimai Birliyi

Səhifə (1)

