
 

APLICAPROPOSTA LDA - Braga mob 

            BRAGAMOB е активна организация на пазара на труда  в областта на 

професионалното образование и обучение. Партньор с богат опит и работа 

с групи от 24 различни европейски страни, награден с приз „Пример за 

добра практика. Като партньор ще улесни споделянето на 

административните процедури на нашето училище и ще организира 

практиката на  учениците в предприятия в съответствие с техните нужди. 

Bragamob ще помогне да се гарантира, че практиката, проведена в 

чужбина отговаря на потребностите на обучението и / или 

професионалното развитие на участниците. Компанията също ще 

предприеме процес на сертифициране на качеството. 

  От ноември 2016 г. Braga Mobility  е компания, сертифицирана по 

нормата ISO 9001: 2015 и продължава да работи ежедневно за постигането 

на целта си за посрещане на удовлетворението на всички служители, 

участници и партньори при разработването и отчитането на проекти по 

Еразъм +.  С голям успех предоставя услуги, съобразени със специфичните 

нужди на партньорите. 

 За да отговори на исканията на субекти, участващи / партньори , Braga 

mob създаде множество важни партньорства като като: Общински съвет на 

Брага, местни и регионални индустриални асоциации, Търговска асоциация 

на Брага, Общинско правителство на S.Victor, широка частна мрежа от 

фирми, училища, публични органи, НПО и др. Всъщност тези партньорства 

ще осигурят по пълно покритие на проектните дейности, за да отговорим на 

нуждите на бенифициентите.  

Сътрудничество ни с този партньор ще ни помогне да постигнем 

съответствие между професионалното ниво на избраните участници с  

професионалното настаняване по фирми.  

Брагамоб има следните 5 характеристики, които много ни помагат при 

организирането на дейностите по проекта:  

*Ясно разбиране на целта на нашия проект: какви цели и резултати се 

опитваме да постигнем, за кого и с каква разработена програма за стаж; 

*Модел за прилагане на стаж, който ни позволява да синхронизираме 

потребностите на участниците; 

*Идеи за постоянното поддържане на качеството; 

*Репутация и взаимоотношения, които ни позволяват да действаме 

ефективно  

*Способността за развитие, иновации и откриване на възможности както по 

отношение на целта на нашия проект, така и на неговия дизайн и 

реализация. 


