Kompetenčni center za razvoj kadrov
v elektroindustriji – KOC EEI 4.0,
vodi Projektna pisarna, ki združuje
nosilnega partnerja TECES, Tehnološki
center za električne stoje in
Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti PRIZMA, ki v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije,
Združenjem za elektro in elektronsko
industrijo (GZS ZEE), usmerjajo razvoj
kadrov prihodnosti v elektroindustriji
skupaj z ostalimi panožnimi partnerji.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji 4.0
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CILJI PROJEKTA
1.

Vzpostaviti delujoč kompetenčni center za razvoj kadrov.

2.

Izdelati kompetenčni model za pet panožno specifičnih profilov

PROIZVODNI DELAVEC
Profil navkljub avtomatizaciji ne izginja, nastajajo nove
zahteve ob prilagoditvah proizvodnih procesov v smeri
višjih in zahtevnejših znanj ter razvoja kompetenc
večopravilnosti, samoiniciativnosti ter oblikovanja
predlogov in izboljšav iz narave dela.

PRODUKTNI VODJA

PRODAJNI STROKOVNJAK

Produktni vodja je odgovoren za številne vidike
proizvodnje, od analiziranja trgov in konkurenčnih
izdelkov, razvijanja in predstavljanja strategij
produktov, do nastopanja na trgu in navezovanju
stikov s kupci. Pri zagotavljanju donosnosti in rasti
produktov sodeluje z različnimi oddelki.

Profil vključuje tako nabavnike v oskrbni verigi kot tudi
samostojne prodajne profile, katerih naloge zahtevajo
nova znanja na področjih prodajnih aktivnosti,
koordinacije dela, naročanja in nabave blaga podjetja,
povpraševanj, komunikacije s strankami, tehnične
podpore kupcem, trendih na trgu del.

RAZVOJNI STROKOVNJAK
Razvojni strokovnjak razvija nove izdelke, sisteme
in prototipe ter izboljšuje delovanje obstoječih. Je
razvijalec zahtevne programske in strojne opreme,
pripravlja razvojne in funkcionalne specifikacije
za elektro in strojne rešitve ter izvajala testiranja
produktov, rešitev, meritev in kalibracij.

VODJA ODDELKA/LINIJSKI
Profil linijske vodje je vezan na upravljanje
sodelavcev navzdol in sprejemanje navodil
in odgovornosti navzgor od nadrejenih, za
kar nastajajo nove zahteve po spretnostih
komuniciranja, vodenja ter optimizacije
proizvodnih procesov.

3.

Zvišati usposobljenost na ključnih delovnih mestih v podjetjih.

4.

Z niževati primanjkljaj znanj in usposobiti zaposlene v podjetjih partnerstva
za učinkovito izvajanje dela in povečanje konkurenčnost zaposlenih.

5.

I zboljšati kompetence, produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost
zaposlenih v elektroindustriji.

6.

 repiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva v panogi C27 Proizvodnja
K
elektronaprav.

7.

Vključiti vsaj 1.465 zaposlenih.

8.

S podbuditi podjetja k sodelovanju, izmenjavi znanj in skupnemu razvoju
programov.

