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Kjære leser,

Det er en glede å kunne presentere den tredje utgaven av RETAIL nyhetsbrev. Her ﬁnner du
informasjon om noen verktøysett for ledere innenfor detaljhandel, viktige kompetanser for
handelsbedrifter, strategi for konkurransedyktige handelsbedrifter, konkurransefortrinn og
RETAIL Kvalitetsmerke.

RETAIL vurderingsenhet:

Partnerne i prosjektet har utviklet et system for egenvurdering kompetanse med tanke
på godkjenning, overføring og anerkjennelse av studieresultater. Enheten vil være
tilgjengelig kun for registrerte brukere som vil ha muligheten til å teste sine ferdigheter
i handelsledelse. Etter egenvurderingen utstedes det et dokument som beskriver
nivået på kunnskap og kompetanse for brukeren, samt en rekke nyttige målinger
vedrørende manglende ferdigheter. Enheten inneholder også et sett med ressurser
(video, tekst, lyd) gruppert etter interesse eller andre kriterier for kontinuerlig
oppdatering. Dette systemet vil hjelpe konsulenter og rådgivere, samt institusjoner
innenfor yrkesrettet opplæring i de forskjellige EU-landene, med å vurdere og
anerkjenne kompetanse en detaljhandelsleder allerede har.
Vennligst registrer deg i RETAIL enheten:
http://retail-alliance.eu/ict

RETAIL Info-training Verktøy

RETAIL Toolkit er rettet mot gjennomføringen av «Lean thinking» tilpasset
detaljhandelen. Etter en beskrivelse og gjennomgang av begrepet blir de fem viktigste
prinsippene og utviklingen av sentrale ferdigheter vist. Fordelene med en slik
arbeidsform innenfor detaljhandel blir drøftet, og hvor det skilles klart mellom sosiale
og tekniske aspekter ved «Lean thinking».
Det ﬁnnes svar på hvordan en kan forbedre detaljhandelens konkurranseevne og
tilpasning til et raskt skiftende forretningsmiljø: Hvordan plukke opp nye trender og
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tilpasse forretningen tilsvarende? Hvordan utforske nye markeder og kanaler? Hvordan investere i
kunderelasjoner? Hvordan kan arbeidsplassen gjøres både ﬂeksibel og effektiv og være
kompetanseledende? Hvordan kan selskapet forbedre interne opplæringsmuligheter? Hvordan
forbedre de viktigste ferdighetene for sektoren? Og hvordan vil attraktive arbeidsforhold påvirke
resultatene?
For mer informasjon

http://retail-alliance.eu/products/toolkit-for-retail-managers/

NEW SKILLS FOR RETAIL MANAGERS (Kartleggingsstudie)

Detaljhandel og engrostjenester representerer et av de største virksomhetsområdene i EU med
11% av total BNP. Videre tilsvarer denne sektoren 29% av alle europeiske selskaper samt 15%
av samlet europeisk sysselsetting. Som et av de viktigste virksomhetsområdene i Europa er
detaljhandelen utfordret av mange problemer og utviklingstrekk f.eks. gjeldskriser,
omstruktureringer, høy arbeidsledighet, lav lønnsvekst, globalisering, internasjonalisering og
mange ﬂere. Dette resulterer i redusert trygghet for både forbrukere og forhandlere.
I den innledende fasen av RETAIL-prosjektet ble det gjennomført en kartlegging og utdyping av
mange aspekter av varehandel på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå. Fra de innsamlede
dataene ble konklusjoner trukket om ferdigheter og kompetanser som er nødvendige for
fremtidens ledere av detaljhandel. Forskningen ble fokusert på: den faktiske tilstanden i tillegg til
utviklingen gjennom de siste ti årene. Dette gjaldt bl.a. den økonomiske situasjonen,
sysselsetting, kjøpekraft, demograﬁ og utdanningsituasjonen både for grunnleggende og
videregående utdanninger. I tillegg ble det eksempliﬁsert med gode eksempler på tiltak.
Det har blitt skissert nye ferdigheter som er nødvendige for fremtidig detaljhandel i en situasjon
hvor trygg og ﬂeksibel virksomhetsdrift står sentralt.
Du ﬁnner forskningsrapporten på engelsk og sammendrag på bulgarsk, tysk, spansk, fransk og
italiensk her:

http://retail-alliance.eu/products/new-skills-for-retail-managers/.
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STRATEGY FOR COMPETITIVE RETAIL SMEs (Feltrapport)
Denne rapporten omfatter resultatene av forskning fra den innledende fase av studiet av
detaljhandelsektorens kompetansekrav. En går her dypere inn i detaljene og skisserer en
kompetansematrise for fremtidige ledere innenfor detaljhandel.
Rapporten beskriver grunnleggende kompetanser som detaljhandelens ledere vil trenge i
fremtiden:

Raskt plukke opp nye trender;
Utforske nye markeder, kanaler og investere i kunderelasjoner;
Gi attraktive arbeidsforhold og miljøer som sikrer ﬂeksibilitet og trygghet;
Organisere detaljhandelens prosesser for bedre å håndtere markedstilpasning og
livsstilsendringer.
Strategien peker videre på de viktigste hindringer og insentiver som møter virksomheter når de
introduserer nyskapende læringsformer innen detaljhandel. Rapporten beskriver de viktigste
erfaringsbaserte fordelene ved drift av små og mellomstore bedrifter i kunnskapsintensive miljøer
og viser mulige insentiver som kan motivere selskaper til å investere i opplæring.
Rapporten på engelsk og sammendrag på bulgarsk, tysk, spansk, fransk, og italiensk:

http://retail-alliance.eu/products/strategy-for-competitive-retail-smes

10 KONKURRANSEFORTRINN
Det er presentert 10 konkurransefortrinn som kan sikre læringsorienterte og tilpasningsdyktige
virksomheter. Disse understreker at vekten må legges på et godt arbeidsmiljø som er rettet mot
livslang læring, forbrukerorientering, ﬂeksible og sikre arbeidsplasser og bærekraftig innovasjon.

Mer informasjon:
xicurity and sustainable innovation.

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages-2

More information:
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KUNNSKAPSORIENTERTE HANDELSBEDRIFTER
Prosjektet deﬁnerer «10 bud» som motivasjonelle retningslinjer for den kunnskaps¬orienterte leder
innenfor detaljhandel. Dette omfatter bl.a. kundeorientering og forretningsoptimalisering,
konkurransedyktig tjenester med vekt på bærekraft, utfordringene fra den digitale økonomien,
ﬂeksibel trygghet som «win-win» for alle parter, nyskaping og innovasjon etc.
Mer informasjon her:

http://retail-alliance.eu/products/knowledge_intensive_retail_smes

RETAIL kvalitetsmerke

Å delta i opplæringsprogrammet i «RETAIL Sector Skills Alliance» vil:
Styrke bedriftens overlevelsesmuligheter;
Bidra til forbedring av kunderelasjoner;
Gi effektive strategier for å møte kriser;
Utvikle nødvendige profesjonelle kompetanser;
Bedre sektorens omdømme;
Fremme læringsorientering og gi trygge og ﬂeksible arbeidsplasser innenfor
detaljhandel.
Akselerere nytenkning og innovasjon;
Støtte kunnskapsoverføringer;

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages-2
Bedre din virksomhets omdømme og kundeposisjon.

Hvis du ønsker å bli en del av prosjektet Retail Sector Skills Alliance, last da ned «the RETAIL Quality
Label» her: http://retail-alliance.eu/products/retail-quality-label/.
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RETAIL konferansen i Dobrich, Bulgaria

Den europeiske konferansen om RETAIL prosjektet ble holdt 2. desember 2015. Deltakerne var forhandlere,
utdanningstilbydere, studenter, regionale sentra for sysselsetting, regionale myndigheter, og partene i
arbeidslivet.
I løpet av seminaret var det en presentasjon på RETAIL prosjekt om bakgrunnen, målsettinger og tiltak under
prosjektet levetiden. Deretter EURTM matrise utviklingen, enhet for godkjenningen, overføring og
anerkjennelse og RETAIL Info trening toolkit ble presentert. Mr. Yasen Georgiev, direktør for det bulgarske
instituttet for økonomiske politikk (Soﬁa) presenterte utfordringene for detaljhandelen i EU og tilgangen til
eksterne markeder.
"RETAIL er et interessant prosjekt som gir nye kvaliﬁkasjoner til ledere innenfor detaljhandel. Det kan utnyttes
til bruk innenfor sektoren for beskrivelse av yrkesproﬁl og daglige oppgaver for ledere. Enheten for validering
og anerkjennelse av studieresultater er et nyskapende tiltak som vil kunne hjelpe ikke bare lærere i skoler,
men også virksomhetenes ledere til å vurdere personlig utvikling".
E.K. – retailer
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