Competence Profiling Framework for IT Sector in Spain
Om projektet:
Nutidens IT marked i Europa er præget af hurtige forandringer grundet nye
teknologier såsom Cloud Computing, Big Data analytics og selvfølgelig Knowledge
Management. Mobilitet af viden er en stor udfordring for at kunne profitere af
produkter og tjenester.
ComProFITS er et Transfer of Innovation (ToI) projekt under Leonardo Da Vinci
indkaldelsen som en del af Europa-Komissionens Lifelong Learning (LLL) program. I
projektets sammenhæng er vi overbeviste om, at "Kompetence giver Profit", og
vores mission er at fremme IT sektoren i Spanien ved at skabe synergi gennem
samarbejde mellem efteruddannelse (VET), arbejdsmarkedet samt forsknings &
udviklingsinstitutioner.
Projektets hovedformål er at:
• overføre resultaterne fra CoMaVet projektet og Competency Profiling Tool fra
henholdsvis Danmark og Tyskland til Spanien,
•

forbedre kompetencestyringen i IT sektoren i Spanien,

•

støtte IT medarbejderes effektivitet,

•

skabe mulighed for efter-og videreuddannelse (VET),

•

afbalancere udvælgelsen af IT medarbejdere og kandidater ved at forbedre
information og gennemsigtighed i jobmuligheder,

De vigtigste effekter af projektet forventes at blive:

• udføre pilottests og analysere virkelige HRM data med henblik på at forbedre • • udvikling af et cloud baseret kompetencestyringsværktøj til IT sektoren I
HR funktionen i virksomheder og ikke nødvendigvis kun i IT sektoren.
Spanien
• • skabelse af synergi gennem samarbejde mellem VET, arbejdsmarkedet
og forsknings & udviklingsinstitutioner
• • forbedring af Human Resource Management (HRM) i IT sektoren
• • støtte IT medarbejdere ved at give dem muligheder for efteruddannelse
og on-the-job træning
• Med henblik på at sikre vellykkede projektresultater og en effektiv
• monitoring af kvaliteten er projektet opdelt i 7 arbejdspakker (WPer),
der spænder fra ledelse og forskning til udvikling og udbredelse som
vist I figuren
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