KOMPETENSNAVET
Strategisk kompetensförsörjning - vi säkerställer din befintliga och framtida arbetskraft

KOMPETENSNAVET
Varför framtidssäkra?
En omvärld i ständig förändring kräver
en plan för kompetensförsörjning.
Företag med rätt kompetens är mer
lönsamma och innovativa vilket ger
en effektivare och starkare affärsverksamhet. Nyckeln till framgång vet vi
finns i medarbetarna. Kompetenta
och motiverade medarbetare är en
förutsättning för att behålla
konkurrenskraft och möta industrins
framtida utmaningar.

Projektet ska syfta till att ge deltagande
företag bättre förutsättningar att implementera standarden SS 624070:2009.
Målet är att deltagande företag efter
projekttidens slut ska ha utvecklat
hållbar strategisk kompetensförsörjning
som säkrar attraktiva och inkluderande
arbetsplatser.

Vad är KOMPETENSNAVET?
Ett EU-finansierat projekt med ett
övergripande mål, att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens
tillverkande industri samt att stötta
utvecklingen av inkluderande arbetsplatskulturer.
KOMPETENSNAVET är ett
samverkansprojekt mellan
IDC West Sweden AB,
IUC Sjuhärad och IUC Väst.

”Deltagande företag ska ha utvecklat attraktiva
och inkluderande arbetsplatser som säkrar
hållbar strategisk kompetensförsörjning”

Hur går det till?
Vi har skapat ett utvecklingsprogram
som bygger på en pedagogisk
lärprocess bestående av åtta moduler.
Varje modul har ett tema med
tillhörande uppgifter som företagen
arbetar med på hemmaplan.

I varje modul ingår även en kunskapshöjande programträff med nogsamt
utvalda föreläsare.
KOMPETENSNAVETS coacher
finns som stöd för programmets
deltagare genom hela processen.
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Varje modul har ett tydligt uttalat tema och vid respektive programträff
finns relevanta och kunniga föreläsare. Under coachningstillfällena hjälper
KOMPETENSNAVETS coacher företagen att praktiskt tillämpa de
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kunskaper som deltagarna bygger under programmets gång samt att
förbereda kommande programträff.
Vi rekommenderar varmt att låta medarbetare från flera roller i
organisationen delta i programmet. Gärna grupper om 3-4 stycken för att
underlätta implementering och för att få bästa effekt. Deltagande i
programmet är kostnadsfritt för alla små och medelstora tillverkande
företag i regionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.
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Här är vi som jobbar i KOMPETENSNAVET,
hör av dig om du vill delta och/eller veta mer!
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