Retail Sector Skills Alliance
Един от най-важните сектори в Европа „Търговия”, е изправен пред множество
предизвикателства.

Партньорите по проект Алианс на уменията в сектор
„Търговия” разработват образователна програма,
насочена към бъдещите търговски директори в Европа.

Включващ търговия на едро и дребно, той осигурява 11%
от общия БВП на ЕС. В него също така са концентрирани
29% от всички европейски фирми, а заетите в сектора
възлизат на 15%.

Тази нова програма ще развие сред търговските
директори управленски умения, необходими за
преодоляването на предизвикателствата, свързани с
успеха и конкурентоспособността.

Участието в обучителната програма по проект
Алианс на уменията в сектор „Търговия”:

променяща се
структура на труда
липса на умения за
учене през целия
живот и развитие

променящо се
поведение на
клиентите

липса на
висококвалифициран
персонал

застаряваща
работна сила

Търговските фирми и поспециално микро и малките
предприятия са изправени
пред поредица от
предизвикателства, които
затрудняват тяхната
конкурентоспособност и
успеха им на съвременните
пазари. Тези
предизвикателства са:




висока безработица





нисък ръст на
заплатите




дългова криза,
глобализация и
интернационализаци
я

нарастваща нужда от
гъвкавост
нови канали за
продажби, напр.
електронна търговия

В замяна, Retail Sector Skills Alliance се ангажира
да подпомогне компаниите с:



Ще спомогне за оцеляването на вашия бизнес – шансовете за
оцеляване на малкия бизнес са три пъти по-големи, ако се
обучавате;
Ще подобри системата за управление на взаимоотношенията с
клиентите и ефективните стратегии за преодоляване на кризата;
Ще развие необходимите професионални умения – променящият
се сектор „Търговия” изисква нови професионални умения;
Ще подобри имиджа на сектора, включително и социалната
идентификация и условията за гъвкава сигурност;
Ще промотира интегрирането на ученето по време на работа и
гъвкавата сигурност в сектора;
Ще повиши иновативността – допълнителните умения са в синхрон
с иновациите, а високотехнологичните процеси водят до по-високо
качество на продуктите и услугите;
Ще спомогне за трансфера на знания – дори и тези, които не са
били обучени могат позитивно да повлияят за предоставянето на
обучение на останалите работници;
Ще повиши репутацията на вашата фирма.

For further information about the Retail Sector For

 Да предостави нови средства за обучение, които ще дадат възможност за леснодостъпно учене.
 Да осигури последваща информация и подкрепа при необходимост.
 Да окуръжи управителите на търговски предприятия да използват уеб-базирано обучение, основаващо се на
постигнатите в рамките на проект Retail Sector Skills Alliance резултати.
Повече информация за проекта ще намерите на retail-alliance.eu
Ако желаете да станете част от Алианса на уменията в сектор „Търговия”, моля подпишете се:
Име на организацията:…………………………………………...
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Подписването на този документ не Ви задължава с нищо. То има формален и етичен характер.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, програма „Учене през целия живот”. 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

