10 ползи от управлението на проекти по гъвкав, ефикасен, насочен към
клиентите и благоприятстващ ученето начин
Инвестицията в развитието на умения може да донесе много ползи за една организация,
както и възприемането на гъвкав и ефикасен подход при управлението на проекти.
Тук са описани десетте основни аргумента в полза на учене през целия живот в търговските
фирми.



Растежът основан на знание и развитието на уменията могат да спомогнат за
оцеляването на вашия бизнес

Ако търговците увеличат своите инвестиции в програми за учене през целия живот и в
човешките си ресурси, като се фокусират върху подобряване на професионалните знания по
стокознание и методи за предлагане на продукти и услуги, те ще израстнат професионално в
предприятието. Този подход би могъл да се приложи в зависимост от многообразието и
големината на фирмата.
Предлагането на програми за развитие на уменията на персонала ще спомогне за
задоволяването на променящото се търсене на клиентите, за развитието на фирмата и за
адаптиране на процесите.

•

Обучението повишава производителността

Връзката между нивото на уменията и производителността е неоспорима и повишаването на
квалификацията и нарастването на уменията неминуемо ще повиши и производителността
на труда. Доказателство за това е, че производителността на обучения работник е с 23% повисока от тази на необучения. Освен това е доказано, че увеличението на дните за обучение
на работника с 1% ще повиши неговата продуктивност с 3%.


Увеличени възможности за задържане на персонала

Работодателите често изразяват своята загриженост от това, че обучените работници и
служители могат да напуснат и да постъпят на работа при техни конкуренти, което е

демотивиращ фактор да провеждат обучения. Въпреки това обучението на персонала
намалява риска от напускане на работниците.
Доказано е, че служители, които са били обучавани в продължение на пет и повече дни през
предходната година са по-отдадени на работата си в сравнение с останалите. Напълно е
възможно обучението на персонала да повиши мотивацията на работната сила и в замяна да
засили убеждението на служителите, че имат добър работодател.


Ориентиран към клиента подход с цел постигане на ефективност

Изборът и предпочитанията на клиента са измежду ключовите фактори, които водят до
развитието на търговията. Понастоящем, благодарение на ефекта от глобализацията,
произтичащ от интернет и дигиталните технологии, потребителите имат много повече
възможности отвсякога. Вследствие на това, търговците трябва да се заемат с тази промяна
и да превърнат прозрачността в конкурентно предимство за своята фирма. Препоръчително
е да се ангажират с поддържането на обратна връзка с клиентите и да обръщат индивидуално
внимание на всеки един от тях.


По-конкурентни търговски услуги чрез устойчиви практики

Търговците могат да се превърнат в движеща сила за конкурентоспособност чрез
възприемане на подходи за устойчив растеж, което ще ги направи по-отговорни към
поведението на клиентите и ще увеличи взаимодействието с тях. Конкуренцията в сектора
трябва да се измерва не само с икономически фактори, но също така и със социални, етични
и екологични.


Приемане предизвикателствата на дигиталната икономика

Ако търговците развиват значителни умения чрез употребата на технологии, това ще
спомогне за бързата обработка на информацията за пазара, както и ще оптимизира веригата
на стойността, особено в случаите когато те работят за малка организация и професионални
клиенти. В действителност, електронната търговия предлага нови пътища за взаимодействие
с клиентите.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма „Учене през целия живот – Леонардо да Винчи –
Развитие на иновации”. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.



Гъвкава сигурност, като модел „печеливш-печеливш за всички”

Предоставянето на по-добра сигурност и гъвкавост в работата е от взаимен интерес и за
работодателя, и за работника. За мениджърите в сектор търговия гъвкавостта ще бъде от
изключителна необходимост, за да подобрят своята адаптивност, а за служителите – за да се
чувстват сигурни за работното си място.


Устойчиви иновации

Ако търговците намалят количеството на парниковите емисии чрез предлагането на
устойчиви продукти и рекламирането на зелени подходи сред клиентите си, ще се превърнат
в авангардисти на европейската зелена икономика.

Те се намират в добра позиция да

разпространяват информация относно различните материали и практически съвети за
намаляване на отпадъците.


Стремеж към иновативни решения

Ако търговците разпространяват и рекламират иновативни за пазара продукти, те биха могли
да увеличат лоялността на потребителите и да привлекат нови клиенти, като ги ангажират в
открита, съвместна иновация и наблегнат повече на нетехнологичното новаторство.


По-ефективна работна среда

В допълнение към количеството на свободните работни места, е важно да се обърне
внимание и на тяхното качество, като например здравословни и безопасни условия на труд,
с цел постигане на по-добра ефективност и конкурентоспособност на търговския бизнес.
Това е причината, поради която ако търговците успеят да намерят правилния баланс между
качествените условия на труд и икономическата необходимост от гъвкаво работно време, те
ще могат да направят работната среда по-ефективна и устойчива.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма „Учене през целия живот – Леонардо да Винчи –
Развитие на иновации”. Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

