Competency brings Profits

Competence Profiling Framework for IT Sector in Spain
Πληροφορίες για το έργο:
Η σημερινή εικόνα της αγοράς πληροφορικής στον ευρωπαϊκό χώρο
χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, όπως το
υπολογιστικό νέφος, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και η διαχείριση
γνώσης. Η μεταφορά της γνώσης είναι μία σημαντική πρόκληση και ευκαιρία για
την αποκόμιση κέρδους από προϊόντα και υπηρεσίες. Το ComProFITS είναι ένα
έργο μεταφοράς καινοτομίας στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo Da Vinci
(Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης). Στα πλαίσια του έργου, υπάρχει η
πεποίθηση ότι η «διαχείριση ικανοτήτων είναι πηγή κερδοφορίας» και αποστολή
μας είναι να προάγουμε τον τομέα πληροφορικής της Ισπανίας μέσω συνέργειας
της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης (Vocational Education and
Training-VET), της αγοράς εργασίας και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι
κυριότεροι σκοποί του έργου είναι:
• η μεταφορά του προγράμματος CoMaVet και των αποτελεσμάτων του
εργαλείου δημιουργίας προφίλ ικανοτήτων (Competency Profiling Tool), από τη
Δανία και τη Γερμανία στην Ισπανία και την Ελλάδα,
• η βελτίωση της διαχείρισης των ικανοτήτων στον τομέα πληροφορικής της
Ισπανίας,
• η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών και των εργαζομένων
στον τομέα πληροφορικής,
• η δημιουργία ευκαιριών για (επιπρόσθετη) επαγγελματική κατάρτιση και
εκπαίδευση,
• η εξισορρόπηση της επιλογής επαγγελματιών πληροφορικής και υποψηφίων
βελτιώνοντας τη συλλογή πληροφοριών και τη διαφάνεια των ευκαιριών
εύρεσης εργασίας,
• ο πιλοτικός έλεγχος και η ανάλυση πραγματικών δεδομένων η οποία θα
παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις διαδικασίες
διοίκησης ανθρώπινων πόρων (και πέρα από τον τομέα πληροφορικής).

Τα κύρια οφέλη του προγράμματος προβλέπονται να είναι:
• Δημιουργία ενός εργαλείου σε τεχνολογία υπολογιστικού νέφους για τη
διαχείριση ικανοτήτων στον τομέα πληροφορικής στην Ισπανία, Γερμανία,
Δανία και Ελλάδα
• Βελτίωση της συνεργασίας των τομέων επαγγελματικής κατάρτισης,
αγοράς εργασίας και των ερευνητικών ιδρυμάτων
• Ενίσχυση της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στον τομέα πληροφορικής
• Προώθηση εργαζομένων στον τομέα της πληροφορικής με την παροχή
ευκαιριών για επιπλέον επαγγελματική κατάρτιση
Για τη διασφάλιση επιτυχών αποτελεσμάτων και την ποιοτική
παρακολούθηση του έργου, η διάρκειά του κατανέμεται σε 7 πακέτα
εργασίας που αφορούν τη διοίκηση του έργου, τις ερευνητικές
δραστηριότητες μέχρι και τη διάχυση και εκμετάλλευση των
αποτελεσμάτων (βλ. σχήμα).
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Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αντανακλά τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση που
μπορεί να προκύψει από τις πληροφορίες που περιέχονται εκεί.

