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Dorești să participi la cursuri gratuite, 
certificate de Ministerul Muncii și 
Ministerul Educaţiei? 

Ai nevoie de servicii after-school gratuite?



DESPRE PROIECT

„Trei generații pentru mâine” este un 
proiect în beneficiul femeilor, realizat de 
Brainstorming Consulting, firmă de instruire și 
consultanță și Godmother, agenție de 
publicitate full-service. 

Proiectul se desfășoară în perioada mai 2014 
- octombrie 2015.

CURSURI  ȘI SERVICII AFTER-SCHOOL 

Vrei să fii femeia pe care o admiri? Ești o tânără absolventă de liceu / facultate sau femeie de 
peste 45 de ani, în căutarea unui loc de muncă? Ai copii între 5-9 ani și dorești să îți găsești un 
serviciu, dar nu ai timpul necesar fiindcă nu ai cui să îi lași în grijă? 

Noi îți oferim instruire gratuită în profesiile de babysitter, educator sau menajeră, asistență și 
instruire în deschiderea unei afaceri și utilizarea calculatorului, îți dezvăluim tehnicile prin care 
să își găsești un loc de muncă și îți oferim servicii after-school gratuite, pentru ca tu să îți poți 
împlini visul. 

Ca să ne cunoaștem mai bine și să aflăm cum te putem ajuta să îți împlinești visul, te invităm la 
sediul nostru din Str. Făinari nr 45A sau pe site-ul www.b-storm.ro. Fii femeia pe care o 
admiri, începe azi! 
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Brainstorming Consulting

,

Mijloace de transport în comun:

Str. Făinari 45A, Sector 2, 
Cod poștal 021222, București
Tel : 021 310 89 48  
Fax: 0378 107 600

www.b-storm.ro

Persoane de contact: 
Alexandra Diaconescu 
• 0766 297 313

Cristina Coca 
• 0723 321 150

Obor: metrou, 66 
Lizeanu: 330, 335, 16, 66
Făinari: 66
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