ADIN subscriu un acord per facilitar la
formació presencial i on-line dels seus associats
Gràcies al conveni signat amb Bureau Veritas Formación, els socis de l'entitat
tindran descomptes en la contractació de cursos per als seus treballadors.
L'objectiu de l'acord és augmentar les competències dels professionals del sector
nàutic i, per tant, també contribuir a potenciar la competitivitat.

Barcelona, 6 d'octubre de 2010.- ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics) ha subscrit recentment un acord de col·laboració amb l'empresa Bureau Veritas
Formación amb l'objectiu de facilitar la formació a les empreses associades i als seus
treballadors. En virtud del conveni, signat per Eusebi Marsal, vicepresident d'ADIN, i
José Luis Lombardero, director general de Bureau Veritas Formación, els membres de
l'associació gaudiran de diferents avantatges com descomptes en la contractació de
cursos. “La formació contínua és vital perquè les empreses puguin augmentar la seva
competitivitat i créixer i, per tant, la col·laboració amb el Grup Bureau Veritas ens
permetrà potenciar aquest aspecte entre les empreses associades”, afirma Òscar López,
president d'ADIN, que també ha remarcat que l'acord complementa els que ja ha signat
l'associació sobre formació professional i amb la Facultat de Nàutica de Barcelona.
Gràcies a l'acord, els socis d'ADIN podran escollir entre un amplíssim catàleg de cursos
especialitzats i màsters presencials, semipresencials i també on-line a través de una
plataforma d'e-learning (http://www.bureauveritasformacion.com) que ofereix cursos
interactius amb continguts multimèdia tant per a empreses com particulars. L'oferta
formativa inclou camps com la seguretat i la prevenció de riscos laborals; la logísitica i
el transport; l'enginyeria i el disseny; la gestió empresarial; el màrqueting; el coaching;
l'ofimàtica; els idiomes, etc. Bureau Veritas Formación compta entre els seus professors
amb més d'un centenar de consultors que són titulats universitaris en diverses
especialitats, amb experiència en desenvolupament de continguts i formació e-learning.
L'organització pertany al Grup Bureau Veritas, empresa creada el 1828 amb presència a
140 països l'activitat de la qual s'emmarca, a banda de la formació, en els àmbits de la
qualitat, la salut, la seguretat, el medi ambient i la responsabilitat social.
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