
MULTICULTURAL & MULTIDIMENSIONAL: YOUR KEY 
COMPETENCES TO BE A 4.0 HR MANAGER

Imaginați-vă că lucrați în lumea de azi a diversității sociale și culturale. Bucurați-vă că faceți 
parte dintr-o echipă internațională. Aflați cum să conduceți și să motivați personalul și 

echipele multiculturale.
Acesta este MMEHR! MMEHR este pentru tine!

Imagine working in today’s world of social and cultural diversity. Enjoy being part of an 
international team. Learn how to lead and motivate multicultural staff and teams.

This is MMEHR! MMEHR is for you!

MULTICULTURALE ȘI MULTIDIMENSIONALE: 
ACESTEA SUNT COMPETENȚELE DVS.
CHEIE PENTRU A FI MANAGER HR 4.0 

Proiectul finanțat de UE Expertiza multidimensională și multiculturală a 
profesioniștilor în resurse umane (MMEHR) oferă un curs online pentru studenții 

HR și managerii de resurse umane. Cursul vă va permite să dobândiți o expertiză 
specifică de înaltă calitate privind aspectele multiculturale și multimensionale ale pieței 

internaționale a muncii de astăzi..

The EU funded project MMEHR Multidimensional and Multicultural Expertise of Human 
Resources Professionals offers an online course for HR students and HR managers. The course will 

allow you to acquire a specific top-quality expertise on the multicultural and multimensional aspects of 
today’s international labour market.  

The course will also support the empowerment of the learners’ European citizenship, provinding them with tools 
to better understand and interpret the multicultural and multidimensional world around them.

Cursul este oferit online în țările proiectului MMEHR: Italia, Grecia, România, Germania și Turcia. 
Cursul este gratuit și este disponibil în engleză și în toate limbile partenerilor din proiect. Și, 

desigur, veți primi un certificat la sfârșitul cursului! 
Înregistrare prealabilă și informații: www.hrmmexpertise.eu

The course is delivered online in the MMEHR project countries Italy, Greece, Romania, 
Germany and Turkey. The course is free of charge and is available in English and all project 
partner languages. And of course you will receive a certificate at the end of the course! 
Pre-registration and information: www.hrmmexpertise.eu
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Lucrezi într-o companie internațională de 
anvergură? Sau poate dorești să lucrezi într-o 
întreprindere locală de dimensiuni reduse? În toată 
Europa, locurile de muncă au devenit internaționale, 
forța de muncă fiind multiculturală și adunînd 
specialiști din fiecare colț al Europei și al lumii. 
Pentru profesioniștii în domeniul resurselor umane 
este atât distractiv, cât și provocator să administreze 
un personal global. MMEHR vă oferă exact 
competențele de care aveți nevoie!

You are working in a large-scale international 
company? Or maybe you wish to work on a small size 
local enterprise? Allover Europe, our workplaces have 
become international with a multicultural workforce 
and specialists from every corner of Europe and 
the world. For HR professionals it is both fun and 
challenging to manage a global staff. MMEHR will give 
you adequate competences!

Ce veți învăța în cadrul cursului online MMEHR 
pentru profesioniștii în domeniul resurselor umane? 
MMEHR vă va oferi totul pentru succesul dvs.! 
Cursul va consta din module. Fiecare modul se va 
concentra pe un domeniu specific de expertiză și 
vă va oferi, adică, o înțelegere de bază a migrației 
internaționale și a mobilității forței de muncă, vă 
va oferi instrumente și metode digitale inovatoare 
pentru a vă gestiona personalul multicultural, va 
antrena abilități de comunicare, metode de evaluare, 
recunoașterea competențelor și instrumente pentru 
motivație. Pentru o imagine de ansamblu completă, 
vă rugăm să consultați site-ul web al proiectului.

Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor 
în domeniul resurselor umane care lucrează cu 
persoane care au un mediu multicultural contribuie 
la o societate coezivă din Europa! Și faci parte din ea!

What will you learn in the MMEHR online course for 
HR professionals? MMEHR will give your everything for 
your success! The course will consist of modules. Each 
module will focus on a specific field of expertise and 
will give you i.e. a basic understanding of international 
labour migration and mobility, offer you innovative 
digital tools and methods to manage your multicultural 
staff, will train communication skills, assessment 
methods, recogniation of skills and tools for motivation. 
For a full overview, please check the project website.  

The improvement of the competences of HR 
professionals working with individuals having a 
multicultural background contributes to a cohesive 
society in Europe! And you are part of it!


