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1. Uvod in utemeljitev
1.1 Utemeljitev
Kljub stalni ravni brezposelnosti po vsej Evropi, je elektro in kovinski industriji težko
zapolniti prazna delovna mesta s kvalificiranimi delavci. Demografske spremembe pa
bodo še povečale pomanjkanje kvalificirane delovne sile v tem sektorju. Kar nekaj
evropskih držav že poroča, da je situacija že postala kritična. Podoben trend je
opaziti tudi v proizvodni industriji.
Projekt „Pomanjkanje kvalificirane delovne sile „ se ukvarja prav z vprašanjem ali
obstaja primanjkljaj kvalificirane delovne sile na ravni specialistov v različnih
evropskih državah ter želi identificirati vzrok tega primanjkljaja. Projekt teče v okviru
programa Leonardo da Vinci in vanj so vključeni partnerji iz šestih evropskih držav.
Namen projekta je razviti instrument za upravljanje s človeškimi viri, ki ga bodo
uporabljala podjetja za preprečevanje pomanjkanja usposobljene delovne sile ter za
premagovanje težav, ki nastanejo ob pomanjkanju le-te. Poleg konceptov razvoja
zaposlenih, načrtovanja kariere ter usposabljanj so prenos znanja in izkušenj v
podjetju, začetno in nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v podjetju ter
zunanje strategije iskanja delavcev, pomembna področja, ki jih bomo obravnavali v
projektu.
Potreba po razvoju novih strategij za zapolnjevanje delovnih mest z usposobljeno
delovno silo se kaže po vsej Evropi. Ključ uspeha leži v oblikovanju strategij, ki so
uporabne in sprejemljive tako na politični ravni, kot na ravni podjetij.
Tekst predstavlja nekatere strategije preprečevanja pomanjkanja usposobljene
delovne sile na ravni specialistov v proizvodni dejavnosti v strojni in elektro industriji,
ki se uporabljajo v nekaj podjetjih v Avstriji, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji,
Sloveniji in Nemčiji. Uporabljena je metoda opisa primerov iz prakse podjetij različnih
velikosti, na osnovi katerih smo popisali različne pristope za reagiranje na obstoječe
ali pričakovane primanjkljaje usposobljene delovne sile. Izbrana so bila podjetja, ki
uporabljajo inovativne metode in strategije, ki so usmerjene v prihodnost. Poudarek
je bil na majhnih in srednje velikih podjetjih, ki so se uveljavila ravno zaradi uporabe
pravočasnih in inovativnih ukrepov.

1.2

Metodološki pristop

Izhodišče raziskave je predstavljala izčrpna anaiza sektorja po državah. Poklicna
sektorska analiza je pripomoček za natančno raziskavo sektorja (
Rauner/Spöttl/Olesen/Clematide
1993;
Blings/Spöttl/Windelband
2002;
Windelband/Spöttl 2004, Spöttl 2005, Windelband 2006) in predstavlja instrument
preko katerega pridobimo informacije o organizacijski strukturi sektorja ter o
ekonomskem pomenu sektorja, o zaposlovanju v sektorju, opis samega sektorja, o
4

kvalifikacijski strukturi zaposlenih v sektorju, o poklicih in poklicnih področjih in tako
naprej. Da bi pridobili dober vzorec za kvalitativno raziskavo pa moramo še
pregledati informacije o poklicih za katere obstajajo izobraževalni programi (njihov
nastanek in razvoj, število tistih, ki se izobražujejo, mesto, kjer potekajo
izobraževanja itd.), pregledati specifično situacijo razvoja usposobljene delovne sile,
vključiti pomembne partnerje (strokovnjake, raziskovalce ter lobiste) ter pregledati
zanimive primere raziskav (dobri primeri iz prakse, inovacije) (cf. Becker/Spöttl 2006,
str. 10).
Izbor podjetij, ki že uporabljajo inovativne strategije in metode za zmanjševanje
primanjkljaja usposobljene delovne sile, je bil opravljen na podlagi intervjujev s
ključnimi ljudmi, obdelavo statističnih podatkov (o zaposlovanju in izobraževanju in
usposabljanju, potrebami na trgu dela) ter s študijem znanstvenih prispevkov ter
raziskav na to temo.
Preko metode opisa primerov smo izbrali in popisali aktivnosti, ki jih izvajajo podjetja
v vseh šestih evropskih državah. Namen opisa primerov je bil poiskati podjetja, ki že
uporabljajo strategije, ki so usmerjene v napovedovanje primanjkljajev ter ukrepe.
Izbor podjetij je temeljil na v naprej določenih kriterijih (poslovanje v sektorju, velikost
podjetja, uporaba inovativnih metod za zagotavljanje usposobljene delovne sile,
specifična situacija v podjetju glede zahtev po usposobljeni delovni sili1), rezultatih
sektorskih analiz posameznih držav. V projektu smo lahko identificirali 15 pristopov,
ki so v uporabi v sodelujočih državah.
Izvedli smo poglobljene intervjuje s predstavniki različnih ciljnih skupin (management,
službe za upravljanje s človeškimi viri, zaposleni) v podjetjih, ki so bila izbrana.
Intervjuji z zaposlenim so se izvajali na delovnih mestih in so se razvili v strokovne
razprave, ki jih moramo metodološko obravnavati kot delno strukturirane intervjuje.
Tako smo lahko pridobili informacije o specifični situaciji v podjetju ter primerjali
mnenje samih delavcev z mnenjem vodstva o ukrepih, ki jih podjetja izvajajo za
zagotavljanje usposobljene delovne sile. Ugotovitve iz opisov primerov so osnova za
predloge, ki smo jih zapisali v tekstu.
Predlogi predstavljajo le delček vseh ukrepov, ki se uporabljajo v sektorju. Kljub
temu, da s tem raziskava ni reprezentativna, smo želeli poudariti pragmatične ukrepe
in rešitve za podjetja in jih tako spodbuditi k razvoju svojih specifičnih ukrepov za
zmanjševanje primanjkljajev usposobljene delovne sile v proizvodni industriji v
Evropi.

2. Kritična področja, iz katerih izvira primanjkljaj usposobljene delovne sile
Študije primerov in sektorske analize iz šestih evropskih držav so omogočile
identificiranje nekaj področij, kjer je izrazito velik primanjkljaj usposobljene delovne
1

Ni bilo mogoče raziskati učinkov ukrepov in pristopov v samih podjetjih.
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sile na ravni specialistov. Izrazito veliko povpraševanje je po upravljavcih stružnic,
industrijskih mehanikih, strojnih inženirjih, orodjarjih, mehatronikih operaterjih, elektro
tehnikih in mehanikih. Nekatera podjetja poročajo, da imajo velike težave že pri
iskanju vajencev za te poklice. Pomanjkanje delovne sile se celo kaže že v
zmanjšani proizvodnji v nekaterih podjetjih, kar dokazuje izjava enega od vodilnih
delavcev iz podjetja, ki je bilo vključeno v raziskavo:
“Pomanjkanje delovne sile pomeni, da ne moremo začeti s proizvodnjo v dveh
izmenah (citat vodje proizvodnje v srednje velikem strojnem podjetju v Nemčiji)«.
Kljub ugotovitvam, ki izhajajo iz analize stanja v podjetjih pa ne moremo problema
posplošiti na celotno gospodarstvo. Z vidika posameznih podjetij lahko identificiramo
nekaj kritičnih področij, iz katerih izvira primanjkljaj usposobljene delovne sile. V
okviru projekta smo na podlagi sektorskih analiz in analiz primerov podjetij lahko
identificirali devet kritičnih področij. Področja vplivajo na pomanjkanje usposobljene
delovne sile in jih bomo opisali v povezavi z možnimi vzroki zanje2.
1. Pomanjkanje dijakov/vajencev, ki se odločajo za izobraževanje za tehnične
poklice
2. Pomanjkanje možnosti za tehnično usposabljanje
3. Težave s pridobivanjem novih vajencev
4. Zmanjševanje števila udeleženih v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
5. Pridobivanje specialistov, usposobljenih delavcev
6. Zagotavljanje specialistično usposobljenih delavcev znotraj podjetij
7. Pomanjkanje spretnosti na specialistični ravni
8. šolski programi poklicnega izobraževanja niso posodobljeni (kurikulum,
pogoji)
9. odnos podjetij do začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja
Spodaj so predstavljena posamezna kritična področja za nastanek primanjkljaja
usposobljene delovne sile v proizvodnem sektorju z vzroki za njih. Pomembnost
posameznega vzroka v posamezni državi je prikazana v tabeli. Evalvacijo so izvedli
partnerji v projektu na podlagi empiričnih podatkov pridobljenih v vsaki državi. To je
pokazalo, da je pomembnost posameznega področja ter razlogov zanj zelo odvisna
od kriterijev, ki si jih je postavila posamezna država.

2

Posamezna kritična področja niso vedno natančno določena in so med seboj povezana. Zaradi
tega se lahko področja med seboj v manjšem delu tudi prekrivajo. Vendar ni mogoče pridobiti
natančnega opisa na drugačen način.
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1) Pomanjkanje dijakov/vajencev, ki se odločajo za izobraževanje za tehnične
poklice
S kulturno političnega vidika so v sektorskih študijah identificirali različne vzroke za
to področje. Eden od možnih vzrokov je pomanjkanje interesa za tehniko pri otrocih.
Tema za razpravo je vprašanje ali so otroci deležni premalo spodbude, da bi se
ukvarjali s tehniko in znanostjo in s tem ne spoznajo področja in vseh možnosti, ki
jih ponuja. Drugi možen razlog je, da učitelji ne poznajo situacij v podjetij in tudi
sami niso navdušeni nad tehniko. Naslednji možen vzrok je, da je premalo
sodelovanja med podjetji in šolami. To vodi v slabo poznavanje področja dela, slab
ugled poklicnega področja ter predsodek, da so pogoji dela slabi in plače nizke.
Posebej pomemben faktor, ki vpliva na to področje je poklicno svetovanje. Učitelji
velikokrat menijo, da niso odgovorni za poklicno usmerjanje dijakov in učencev,
interesi staršev in poklicnih svetovalcev pa so bolj usmerjeni v akademske poklice.
Italija

Avstrija

Nizozemska

Pomanjkanje dijakov/vajencev, ki se odločajo za
izobraževanje za tehnične poklice

Slovenija

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

Velika Britanija

Kritično področje

1

1

3

2

1

Učitelje ne zanima tehnika in tehnologija

1

1

1

3

1

2

Učitelji ne poznajo delovanja podjetij

1

1

2

1

1

1

Pomanjkanje povezav med podjetji in šolami
Učitelji se ne čutijo odgovorni za poklicno
usmerjanje učencev in dijakov
Učitelji razumejo inženirje le kot poklice na
ravni fakultetne izobrazbe
Starši še vedno bolje cenijo akademsko pot in
temu primerno svetujejo otrokom
Poklicno svetovanje večinoma usmerja v
akademsko pot
Slab marketing poklicev
Ugled in status poklicev
Slab ugled stroke
Predsodek o slabih delovnih pogojih
Predsodek o slabih plačah
Demografske spremembe

1

1

1

3

2

1

1

1

2

3

1

3

1

2

2

3

2

3

1

1

1

3

2

1

1

1

1

3

2

1
1
1
1
1
2

2
1
1
1
2
1

1
1
2
2
1
3

3
3
2
3
3
3

2
2
2
1
3
1

3
1
2
2
2
3

2) Pomanjkanje možnosti za tehnično usposabljanje
Klub ekonomskemu razvoju, se v zadnjih letih kaže manjšanje možnosti za tehnično
usposabljanje v posameznih državah (Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Slovenija)3.

3

Poročilo za celotno Evropo daje bolj podrobne podatke o zmanjševanju možnosti za tehnično
usposabljanje.
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Nekateri strokovnjaki menijo, da je to glavni razlog za pomanjkanje usposobljenih
delavcev. Drugi razlogi so še veliki stroški za nakup tehnične opreme za šole ter
slabo načrtovanje potreb po usposabljanju.
Slovenija

Italija

Avstrija

Nizozemska

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

1

2
2

2
2

2
3

1
1

3
3

2

2

3

3

1

2

2

2

1

3

1

3

Velika Britanija

Kritično področje

Pomanjkanje možnosti za tehnično usposabljanje
Zmanjšanje vajeniških mest v podjetjih
Visoki stroški (infrastruktura in osebje) za
delovanje tehničnih šol
Težavno načrtovanje potreb po
izobraževanju

3) Težave s pridobivanjem novih vajencev
To področje je lahko povezano z več možnimi vzroki. Med njimi so zmanjšanje
možnosti za tehnično usposabljanje, vendar je potrebno pri tem preveriti ali podjetja
na splošno jemljejo manj vajencev ali pa gre za neizpolnjevanje pogojev
potencialnih vajencev in je to razlog za težave pri iskanju novih vajencev. Drugi
možen razlog je povezan z ugledom strokovnih poklicev (negativno predstavljeni v
javnosti) ter ugledom posameznih podjetij. Možno je, da tu igrajo veliko vlogo pogoji
dela, ki so vzpostavljeni v posameznem podjetju; kot so plače, delovni čas in
delovni pogoji. Pomanjkljivo poznavanje možnosti za izobraževanje in usposabljanje
ter pogojev dela v sektorju so tudi možni razlogi za to področje. Nemški primeri so
pokazali, da so delavci tudi precej vezani na regijo v kateri živijo. Zato lahko to
predstavlja težavo za pridobitev vajencev v regijah, ki niso zanimive in imajo majhno
število šol. Tudi kakovost prijavljenih kandidatov za vajence je velikega pomena v
tem kontekstu. Nekatera podjetja imajo zelo visoka pričakovanja, ki izvirajo še iz
časov, ko je bilo na trgu dela preveliko število usposobljenih delavcev.
Lokacija podjetja (atraktivnost/ugled regije) ima, posebej za manjša podjetja, velik
pomen pri iskanju vajencev. To posebej velja za regije, kjer so strukturne
pomanjkljivosti bolj izrazite. Lokacije blizu metropol in velikih podjetij/proizvajalcev
velikih blagovnih znamk so tudi problematične (plače, atraktivnost podjetja).

Nizozemska

Avstrija

Italija

Slovenija

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

Velika Britanija

Kritično
področje
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Težave s pridobivanjem novih vajencev
Zmanjševanje števila vajencev
Ugled in status poklica
Ugled podjetja in delovni pogoji (plače, delovni
čas, delovni pogoji)
Slabo poznavanje poklicev in sveta dela
Slaba geografska mobilnost delavcev
Atraktivnost regije
Kakovost potencialnih vajencev
Plače in pogoji
Konkurenca velikih podjetij / podjetij z
blagovnimi znamkami
Slabe izhodiščne spretnosti potencialnih
vajencev
Postopki zaposlovanja v podjetjih ali delovno
specifična (praktična) znanja
Visoki pogoji za vajence s strani podjetij
(izvirajo iz časov presežka kvalificirane
delovne sile)
Negativen ugled v javnosti zaradi medijev

1
1

1
1
1

2
2
1

2
3
2

2
1
2

2
2
1

1

1

2

3

1

2

1
2
2
2
2

1
1
1
1
2

2
1
3
1
2

3
3
3
3
3

1
2
2
2
2

2
3
3
2
2

2

1

3

3

1

2

1

1

1

3

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

3

3

1

3

2

3

3

2

4) Zmanjševanje števila udeleženih v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Razlog za to področje je dvig vpisa v izobraževanje, ki omogoča razvoj akademske
kariere in verjetno izvira iz političnih zahtev. Ravno tako pomemben vidik je interes
dijakov za akademsko šolanje, ki ga še spodbujajo svetovalci. Dodaten faktor pa je
tudi ugled in status tehničnih poklicev (negativno predstavljeni s strani staršev in
učiteljev).
Demografske spremembe ter spremembe v strukturi družbe, ki se spreminja v
družbo storitev so tudi možen razlog za zmanjševanje vpisa v poklicno
izobraževanje in usposabljanje.

Slovenija

Italija

Avstrija

Nizozemska

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1
1

1
2

1
1

2
2

2
2

2

1

1

1

3

2

2

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

Velika Britanija

Kritično
področje

Zmanjševanje števila udeleženih v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju
Število akademsko izobraženih narašča
(politične zahteve)
Učenci se bolj zanimajo za akademske poklice
Povezava s poklicnim usmerjanjem
Negativen ugled, ki ga spodbujajo starši in
učitelji
Demografske spremembe
Ekonomske strukturne spremembe (družba
storitev)
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5) Pridobivanje specialistov, usposobljenih delavcev
Ugotovitve sektorskih analiz in študij primerov kažejo na težave, ki jih imajo podjetja
pri iskanju usposobljenih delavcev. Indikator tega je večje število prostih delovnih
mest. Na primer v Avstriji število prostih delovnih mest v elektro in strojni industriji
stalno narašča že od leta 2002. Na Nizozemskem so leta 2003 dosegli najnižjo
točko, od takrat pa število prostih delovnih mest stalno narašča. Leta 2006 je bila
ena petina prostih delovnih mest takih, da je bilo težko najti delavce. V Nemčiji so
bili posebej prizadeti v avtomobilski, elektro in strojni industriji.
Teme za razpravo na tem kritičnem področju so:


Regijska pozicija podjetij (slaba geografska mobilnost, lokacija v bližini meje)



Ugled in status podjetij (plače, delovni čas, delovni pogoji)



Ugled in status poklicev



Konkurenca z velikimi podjetji in podjetji z velikimi blagovnimi znamkami



Pomanjkanje usposobljenih delavcev na trgu dela s specifičnimi znanji



Kakovost prijavljenih (redko imajo za sabo redno nanizano kariero)



Visoka pričakovanja od prijavljenih s strani podjetij (ostanek časov, ko je bil na
trgu presežek usposobljenih delavcev)



Demografske spremembe

Slovenija

Italija

Avstrija

Nizozemska

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

1

1

1

1

1

3

1

1

2

2

3

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

1

3

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

2

1

2

?

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

Velika Britanija

Kritično
področje

Pridobivanje specialistov, usposobljenih delavcev
Regijska situacija podjetja (slaba mobilnost
delavcev, bližina meje)
Ugled podjetja, delovni pogoji (plače, delovni
čas, delovni pogoji)
Konkurenca z velikimi podjetji in podjetji z
velikim blagovnimi znamkami
Pomanjkanje usposobljenih delavcev s
posebnimi znanji in spretnostmi na trgu dela
Kakovost prijavljenih (razvita poklicna kariera)
Težave ki jih povzroča tekmovanje z velikimi
podjetji
Visoke zahteve od prijavljenih s strani podjetij
(ostanek iz časov presežkov usposobljene
delovne sile na trgu dela)
Zahteve podjetij ali specifična praktična znanja
Zaposlovanje ljudi, ki imajo vsaj 5/6 let delovnih
izkušenj
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6) Zagotavljanje specialistično usposobljenih delavcev znotraj podjetij
Podjetjem predstavlja težavo dejstvo, da zaposleni, ki se udeležijo usposabljanja v
podjetju in dobijo stalno zaposlitev, želijo nadaljevati izobraževanje na univerzitetni
ravni. Na tak način podjetja težko zagotavljajo potrebno število usposobljenih
delavcev. Druga težava, ki se pojavlja pa je, da usposobljene delavce prevzamejo
druga podjetja, ki so finančno močnejša in najemajo za to posebej usposobljena
podjetja.

Nizozemska

2

Avstrija

1

Italija

Težave pri zagotavljanju stalnega števila usposobljenih
delavcev v podjetju
Mladi in učinkoviti delavci se radi odločajo za
nadaljevanje izobraževanja na univerzitetni
ravni
Novačenje delavcev

Slovenija

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

Velika Britanija

Kritično
področje

1

2

2

2

2

1

2

2

2

3

1

3

3

2

3

7) Pomanjkanje spretnosti na specialistični ravni
Dodatni problem pri zagotavljanju usposobljene delovne sile pa za podjetja
predstavljajo pomanjkljive spretnosti zaposlenih. Razlog za to je pomanjkanje
sistematičnega ugotavljanja potreb po usposabljanju v podjetjih (posebej v majhnih
in srednje velikih podjetjih) ter pomanjkljivo dokumentiranje spretnosti, ki jih
zaposleni imajo in bi se morale odražati v razpisih za prosta delovna mesta. Poleg
tega pa je pripravljenost za učenje s strani delavcev majhna in v majhnih podjetjih
primanjkuje kultura učenja.
Pomanjkanje spretnosti pa so povzročile tudi
spremembe v delu, ki so jih povzročile organizacijske spremembe, nove oblike
sodelovanja, nove komunikacijske strukture in nove tehnične zahteve.
Pomanjkljivo upravljanje z znanjem, ki ga je povzročilo odhajanje starejših
zaposlenih, ki so imeli specifična znanja lahko še poveča deficit spretnosti v
podjetju. Zagotavljanje dolgoročne lojalnosti do podjetij postaja vse bolj pomembna
metoda za mala podjetja.

Nizozemska

Avstrija

Italija

Slovenija

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

Velika Britanija

Kritično
področje
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Pomanjkljive kvalifikacije na ravni kvalificiranih delavcev
Ni sistematičnega spremljanja in ugotavljanja
potreb (SME)
Kvalifikacije zaposlenih niso dokumentirane
Malo prekrivanja med opisom delovnega mesta
ter razpisanimi zahtevami
Premalo želje po učenju s strani kvalificiranih
delavcev
Pomanjkanje kulture učenja v podjetjih
Spremembe v organizaciji dela – skupinsko delo
zahteva nove socialne in metodološke
kompetence
Starejši zaposleni premalo komunicirajo s
kvalificiranimi delavci
Deficit v znanju nastaja zaradi odhajanja starejših
zaposlenih
Demografija: večina delavcev, ki bodo potrebni
do leta 2030 je že zaposlenih
Specifične zahteve (tehnične, družbene) podjetij

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

3

1

2

1

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

8) šolski programi poklicnega izobraževanja niso posodobljeni (kurikulum, pogoji)
To področje se nanaša na trenutno veljavnost in pomanjkanje kakovosti v
kurikulumu ter uporabo preživetih metod poučevanja. Spretnosti pridobljene v šoli
so zastarele in ne zadostijo več optreb sodobne industrije. Razlogi za to so tudi v
uporabi starih tehnologij, ker primanjkuje denarja za novo opremo.

Slovenija

Italija

Avstrija

Nizozemska

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

2

2

2

2

2

2
2
2
1

2
2
2
2

2
2
2
2

2
3
1
3

2
2
2
2

2
2
3
2

2

2

3

1/2

2

3

2

2

3

2

3

1

Velika Britanija

Kritično
področje

šolski programi poklicnega izobraževanja niso
posodobljeni (kurikulum, pogoji)
Neustrezne vsebine v kurikulumu
Neustrezni načini poučevanja in učenja
Nizka vlaganja v novo opremo
Šole se slabo odzivajo na potrebe gospodarstva
Obstoječe kvalifikacije in znanje, ki ga dajejo so
zastarela in ne zadovoljujejo potreb
gospodarstva
Na splošno je kakovost vsebin v kurikulumu
slaba

9) odnos podjetij do začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja
Odnos podjetij do začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja lahko vodi k pomanjkanju usposobljene delovne sile v sektorju, v
kolikor podjetja ne bodo pripravljena investirati v izobraževanje in usposabljanje
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svojih zaposlenih. Status začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja v kulturi podjetja ima pri tem velik pomen.

Slovenija

Italija

Avstrija

Nizozemska

Pomembnost v državi
Nemčija

Možni vzroki

1
1

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
3
2

1

2

3

1/2

3

3

Velika Britanija

Kritično
področje

Problematični odnos podjetij do izobraževanja in usposabljanja
Stroški usposabljanja in izobraževanja
Podjetja težko zagotavljajo čas za izobraževanje
in usposabljanje
Slabo vrednoteno izobraževanje in usposabljanje
(kulturni pogled)
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3.

Strategije uporabljene v podjetjih v proizvodnem sektorju v Evropi

V empirični raziskavi smo opisali različne strategije, ki jih uporabljajo različna podjetja
in izhajajo iz specifičnih okoliščin v katerih se nahaja podjetje. Strategije so
integrirane v skupek ukrepov, ki jih izvajajo podjetja. Poudariti je potrebno še to, da
včasih ni jasne povezave med problemom in ukrepom, ki ga izvaja podjetje. Ravno
zato so spodaj opisane strategije podane le kot predlog za uvajanje v praksi podjetij.

3.1

Iskanje in zaposlovanje kadra

Pridobivanje novih usposobljenih delavcev je nujno potrebno za podjetja s
specifičnimi potrebami. Podjetja smatrajo eksteren način iskanja kadra nezadosten in
neuspešen saj jim ne zagotavlja zadostnega števila usposobljenih delavcev. Kritika
gre predvsem na dejstvo, da na trgu dela ni zadostnega števila usposobljenih
delavcev ter da delavci niso geografsko mobilni. Po mnenju enega od vodij
proizvodnje je skoraj nemogoče na trgu dela pridobiti usposobljene delavce, ki bodo
tudi ustrezali zahtevam strukture podjetja. Posamezna podjetja v Nemčiji in Italiji so
praktično nehala iskati delavce preko oglasov ali pa jih iščejo le še v svoji regiji.
Uspešno pridobivanje novega kadra je dandanes rezultat dolgoročnega načrtovanja.
Nekaj pristopov na tem področju, kot so partnerstva, iskanje ljudi po specifičnih
rezervah na trgu dela in različne, regionalne rešitve so opisane spodaj.
Usposabljanje (v podjetju)
Za države, kjer obstaja dualni sistem poklicnega izobraževanja, je usposabljanje v
podjetjih strateški način kjer je mogoče preprečiti pomanjkanje usposobljene delovne
sile. Za druge države pa to predstavlja možnost po vzpostavljanju boljših povezav
med podjetji in poklicnimi šolami. Študije primerov kažejo, da ima dobre rezultate
investiranje v usposabljanje in tako razvijanje novih delavcev v samem podjetju.
Prednost tega pristopa je, da so bodoči zaposleni zmožni prilagajanja na specifične
organizacijske in tehnične zahteve podjetja že v času njihovega usposabljanja.
Podjetja vse bolj izkoriščajo možnosti za vplivanje na strukturo izobraževanja in
usposabljanja. Njihov namen je prilagoditi usposabljanje čimbolj potrebam podjetja.
Študije primerov tudi kažejo, da želijo SME-ji v začetku izobraževanja integrirati
vajenca na delovno mesto. To je edini način, da se vajenci usposobijo za spretnosti
in pridobijo znanja, ki jih bodo potrebovali pri svojem delu. Po mnenju delavcev, je
zaradi velike specializacije dela, bolj specifičnih zahtev po kvalifikacijah in zelo
kompleksnih pogojev dela v mnogih podjetjih, danes nemogoče pridobiti vsa
potrebna znanja in spretnosti v šoli. Ravno zato se pri vključevanju vajencev v
podjetje skuša čimprej ugotoviti v katerem sektorju bo kasneje zaposlen, saj le tako
pridobi praktična znanja s področja na katerem bo kasneje delal ter spozna realno
delovno okolje. (AT2,str.; DE2, str.; SI2, str.). Zaradi tega vajenci krožijo po podjetju,
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da bi se seznanili z različnimi postopki dela ter procesi, ki tečejo v proizvodnji. (SI2,
str.; UK1, str.).
Še preden pa podjetja sprejmejo vajenca vse bolj uporabljajo različne teste za
ugotavljanje prednosti in slabosti posameznika. Težave in slabosti se lahko odpravijo
v kasnejših fazah, tekom izobraževanja, podjetja pa imajo možnost sprejeti tiste
vajence, ki bi jih drugače odpustili, zaradi pomanjkanja znanj in spretnosti, za čas
enega leta. (AT1, str.; NL1, str.).
Sponzorstvo (vrtci/šole)/partnerstva
Da bi lahko optimalno izvajali programe usposabljanja v podjetjih pa je potrebno
narediti nekaj aktivnosti še preden se začne samo usposabljanje. Podjetja izvajajo
vse več različnih aktivnosti s katerimi se trudijo oblikovati status dobrega delodajalca
in pridobiti že zgodaj pripadnost podjetju kot potencialnega ponudnika usposabljanja
za učence osnovnih šol in celo vrtcev in spodbujajo zanimanje za tehniko. Razlogi za
take pristope so v slabem ugledu nekaterih poklicev (umazani poklici) kovinski
industriji. Seznam ukrepov, ki jih uporabljajo podjetja je popisan spodaj. (AT1 in 2,
str. ; DE1, str. f.; DE2, str., IT1 in, str., NL1-3, str.,.,; SI1, str.).


sodelovanje z vrtci pri spodbujanju zanimanja otrok za tehniko



izvajanje posebnih tečajev v šolah (kot so tečaji za pisanje prošenj za
zaposlitev)



vzpostavljanje in vzdrževanje rednih stikov s starši dijakov



usposabljanja za učitelje (tehnološka znanja) in obratno (teoretična znanja za
podjetja)



sodelovanje na t.i. poklicnih tekmovanjih (otroci testirajo svoje »poklicne«
spretnosti v realnih delovnih okoliščinah)



zagotavljajo pridobivanje delovnih izkušenj v podjetju s programi namestitev
ali odprtimi dnevi



zagotavljajo elektro-tehnične tečaje za šole



učencem nudijo nagrade za najboljše inovacije na področju elektrotehnike



izvajajo projektne tedne v podjetju za dijake



sodelujejo na izobraževalnih sejmih



spodbujajo dekleta k zaposlovanju v tehničnih poklicih (npr. dan deklet)

Projektni tedni v podjetju, kjer se dijaki ukvarjajo s konkretnimi problemi, zagotavljajo
okvir v katerem se dijaki naučijo izražati svoje mnenje, razvrščati informacije, iskati
kreativne rešitve za probleme, ki se porajajo in dokumentirati in predstavljati svoje
delo (AT1, str.; DE1, str.). Dodatni namen pa je seznaniti dijake z vsebino
usposabljanja in jim predstaviti podjetje.
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Iskanje kadra med specifičnimi skupinami na trgu dela
Kot primer dobre prakse na tem področju je zaposlovanje starejših usposobljenih
delavcev. (IT2, str.; NL3, str.). Zaznati je nov način razmišljanja. Še pred nekaj leti so
podjetja zaposlovala izključno mlade, usposobljene delavce. S pojavom pomanjkanja
le teh na trgu dela so začela podjetja zapolnjevati prazna delovna mesta tudi s
starejšimi, usposobljenimi delavci.
Razlogi za zaposlovanje starejših delavcev:
•

velika razpoložljivost na trgu dela

•

takojšnja razpoložljivost

•

krajša uvajalna obdobja, kot so potrebna za uvajanje mlajših delavcev

•

visoka raven specializiranih znanj

•

visoka raven vzdržljivosti in samoiniciativnosti

•

visoka raven motiviranosti in lojalnosti

•

bolj sproščeni in bolje reagirajo v stresnih situacijah, kot mlajši zaposleni

•

socialne in komunikacijske kompetence imajo razvite na višji ravni (na
področjih kot je delo s strankami in dobavitelji)

•

bogastvo življenjskih izkušenj

•

oblikovanje starostno mešanih delovnih timov
primerjavi s starostno homogenimi timi

•

stabilnost – nimajo potrebe po menjanju podjetja

-> povečana učinkovitost v

Mala, proizvodna podjetja še vedno smatrajo, da je zaposlovanje žensk zelo
problematično. Kljub razpravam o enakosti spolov so ženske še vedno
deprivilegirana skupina pri zaposlovanju. Ker ženske še vedno ostajajo manj
zaposljive, je vredno razmišljati o pobudah za zaposlovanje žensk. Ker pa so ženske
v večini primerov razpete med družino on delom, je potrebno uvajati bolj fleksibilne
oblike zaposlovanja, ki jih mala podjetja zelo redko uporabljajo. (NL1, str.).
Regionalno specifične strategije
Poleg razvitih strategij iskanja in zaposlovanja kadrov se v podjetjih razvijajo tudi
regionalno specifične strategije (DE2, str.).
•

sodelovanje na regionalnih zaposlitvenih sejmih je instrument za naslavljanje
potreb direktno na usposobljene kadre na regionalnem trgu dela

•

iskanje kadrov preko interneta ali uporaba spletne strani podjetja za iskanje
kadrov je vse bolj priljubljena metoda kadrovanja in prerašča uporabo oglasov
v tiskanih medijih
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V Sloveniji so uporabljali tudi radio kot medij za iskanje novih kadrov4. Uporaba
agencij, ki posredujejo kadre je že ustaljena metoda podjetij po vsej Evropi. (DE3,
str.; NL1, str.). Delavci so v nekaterih primerih zaposleni za poskusno dobo treh
mesecev, v tem času je mogoče preveriti njihove socialne in osebnostne spretnosti,
raven kompetenc in omogočeno jim je tudi napredovati.
Podjetja se zavedajo, da niti ugled dobrega zaposlovalca v regiji, ki ni privlačna ne
zadostuje za pritegnitev zadostnega števila kadrov. Zato se mala in srednje velika
podjetja poslužujejo različnih regionalnih aktivnosti z namenom, da bi
•

povečala privlačnost regije in

•

preprečila migracije usposobljenih delavcev.

Namen teh aktivnosti je izboljšati regijsko pozicijo in v njih so poleg podjetij vključeni
tudi drugi regijski partnerji (DE2, str. f.). Nekatere od teh aktivnosti celo segajo čez
državne meje. Na Nizozemskem podjetja sodelujejo z nemškimi Zavodi za
zaposlovanje in včasih so rezultati celo boljši, kot pri sodelovanju z nizozemskimi
Zavodi. (NL2, str.).
Mala in srednje velika podjetja se dobro zavedajo, da je ugled regije zelo pomemben.
Podjetja se trudijo vzpostavljati kontakte s straši, sodelujejo na izobraževalnih sejmih,
sodelujejo na prireditvah lokalnih šol in s tem spodbujajo učence, da bi bolj
vključevali v usposabljanja v tehničnih poklicih (prim. partnerstva).

3.2

Izobraževanje in usposabljanje

Analiza potreb po izobraževanju in usposabljanju je predpogoj za izobraževanje, ki
bo zadostilo potrebam podjetij. To se nanaša tako na usposabljanje zaposlenih v
podjetju, kot za izkoriščanje skritih rezerv na trgu dela. (brezposelni, ženske, starejši
ljudje). To je edini način, da so novi kadri dobro pripravljeni na procese v podjetju in
specialne zahteve podjetja. Zaradi velikega manjka usposobljenih delavcev na trgu
dela so se mnoga podjetja zanašala na svoj interni sistem usposabljanja. Zato so
začela podjetja sama usposabljati ljudi brez kvalifikacij ali pol-kvalificirane ljudi za
opravljanje posameznih nalog na ravni kvalificiranih delavcev.
Nadaljnje usposabljanje zaposlenih (kvalificiranih delavcev)
Nadaljnje usposabljanje je del mehanizmov za upravljanje s človeškimi viri in
omogoča zagotavljanje usposobljenih delavcev v podjetjih. Možnosti, ki se pojavljajo
so:
a) usposabljanje na trgu pridobljenih delavcev za opravljanje specifičnih nalog v
podjetju (AT1 in 2, str.,; DE1 in 3, str.,; IT2, str.; NL1 in 2, str.; SI1, str.; UK3, str.),

4

Najdeno v dodatnem študiju primera, ki ni natisnjen na koncu poročila.
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b) ohranjati svoje zaposlene na zahtevani ravni v skladu z zahtevami podjetja in z
zahtevami tehnološkega razvoja (SI2, str.; SI3, str.).
Mnoga podjetja zagotavljajo nadaljnje usposabljanje za svoje zaposlene saj želijo
ohranjati zaposlene v stiku z novimi tehnologijami, ki se uvajajo v proizvodnjo, ter jih
pripravljajo na uvajanje novih nalog v proizvodnji. Večja podjetja ustanavljajo svoje
akademije, ki so namenjene izobraževanju in usposabljanju vseh zaposlenih.
Akademije ponujajo različne programe za razvoj specialnih ali osebnih kompetenc ali
pridobitev višjih kvalifikacij v različnih programih (študij na visokošolski ravni ali dualni
programi študija). (AT1 in 2, str.,; DE2, str.; SI1, str. f.; SI2, str.; SI3, str.; UK1 in 3,
str.,). Manjša podjetja uporabljajo svoje zaposlene za prenos znanja ali pa
uporabljajo zunanje izvajalce usposabljanj. Eno podjetje v Italiji npr. uporablja
dvostopenjsko proceduro za uvajanje novih tehnologij ali procesov. (IT 3, str.):
1. raziskovalna faza: seznanitev postopkom proizvodnje;
2. faza usposabljanja: osnovno usposabljanje ali usposabljanje na višji ravni za delo
s stroji, ki ga izvajajo tako zaposleni v podjetju, kot zunanji strokovnjaki.
Kljub uvajanju akademij (AT1 in 2, str.,) ali usposabljanju z zunanjimi strokovnjaki, pa
je še vedno učenje na delovnem mestu najbolj razširjena oblika učenja v podjetjih.
(AT1 in 2, str.,). Podjetja vse bolj uporabljajo tudi nove oblike učenja kot je npr. eučenje. (IT2, str.).
Usposabljanja nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcev
V Evropi se hitro zmanjšuje število preprostih del in opravil v proizvodnji in zato so
najbolj ogroženi nekvalificirani in polkvalificirani delavci. Za njih se organizirajo
posebna izobraževanja in usposabljanja s katerimi se usposobijo za opravljanje
nalog na višji ravni zahtevnosti in hkrati pridobijo tudi višjo kvalifikacijo. Na tak način
podjetja uspešno zapolnjujejo manjke v spretnostih med zaposlenimi. V enem od
opisanih primerov iz podjetja iz Nemčije so zaposlene do-usposobili, vendar
zaposleni niso pridobili formalne kvalifikacije. V kolikor je zaposleni pokazal potencial
so ga vključili v posebej razvite programe, ki so sestavljeni iz delovno orientiranih
projektov.Delavec je v procesu pridobil nazive kot so »delavec specialist za
kakovost« ali »specialist v proizvodnji« (DE1, str.; SI1, str.; SI2, str.; SI3, str. f.). V
nekaterih evropskih državah, kot sta npr. Avstrija in Nemčija pa so razviti tudi
podporni programi, ki pomagajo tej ciljni skupini, da se lažje vključi v nadaljnje
usposabljanje.

3.3

Pripadnost zaposlenih podjetju

Majhna in srednje velika podjetja še ne gledajo na pripadnost zaposlenih podjetju,
kot na enega od pomembnih področij aktivnosti in zato je fluktuacija zaposlenih v teh
podjetjih zelo velika. Kljub temu pa nekatera podjetja že vzpostavljajo različne ukrepe
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za zagotavljanje pripadnosti zaposlenih podjetju. Posebej so ti ukrepi pomembni v
regijah, kjer so zahteve po strokovnosti zaposlenih visoke in obstaja tudi velika
konkurenca med podjetji.
Naslednja področja veliko vplivajo na pripadnost zaposlenih podjetju
•

ugled in status podjetja in kultura podjetja

•

varovanje zdravja pri delu

•

razvoj kadrov (karierne poti)

•

upravljanje z znanjem

Status in kultura
Glavni namen zagotavljanja ugleda in statusa podjetja je ohranjanje zaposlenih v
podjetju. Na tem področju morajo manjša podjetja še zelo veliko nadoknaditi.
Uporabljajo se različni evalvacijski sistemi s katerimi se ugotavlja zadovoljstvo
zaposlenih v podjetju in katerim področjem in temam namenjajo večjo pozornost.
Med njih se vključujejo ocenjevanje in razgovori za določanje ciljev. (AT1, str.; DE13, str.,,; NL1, str., SI3, str.) ali investiranje v začetno in nadaljnje poklicno
izobraževanje in usposabljanje (SI1, str.; SI2, str.). V ta namen se izvajajo redno
ankete med zaposlenimi (večinoma letno). Posebej pomemben del tega je
spremljanje zastavljenih ciljev in aktivnosti, ki so bile načrtovane. Odpravljanje
nedoslednosti in razvoj tistih faktorjev, ki so bili ocenjeni kot pozitivni sta dobri osnovi
za vzpostavljanje pogojev za visoko identifikacijo zaposlenih s podjetjem.
Varovanje zdravja pri delu
Zdravje zaposlenih in njihova zmožnost, da delajo enako kakovostno sta postala
pomembna faktorja uspešnosti podjetij. Še vedno obstaja predsodek, da starejši
zaposleni slabše prenašajo stres, da se slabše učijo, da so bolj nagnjeni k boleznim
in dana splošno delajo slabše. Natančno opazovanje situacije pa kaže, da upad
storilnosti starejših delavcev ni nujno povezan z njihovimi leti. Delo, ki dolgo traja in je
dolgo monotono sta pogosto vzroka za pojav bolezni in za zniževanje produktivnosti
v tej starostni skupini. Nižja raven produktivnosti in večje število bolniških sta prej
rezultat pogojev dela, kot pa bioloških let zaposlenih. Demografske spremembe so
povzročile, da se podjetja vse bolj ukvarjajo z uvajanjem postopkov varovanja
zdravja pri delu. (NL1, str.). Pritisk je vse večji na podjetja, da uvedejo ustrezne
ukrepe saj je težko pričakovati, da bo visoko specializiran delavec zmogel prenašati
pritiske delovnega mesta do visoke starosti (67 let). (DE1, str.). Z ukrepi varovanja
zdravja pri delu naj bi se ustvarilo pogoje v katerih bo lahko delavec opravljal svoje
delo v daljšem časovnem obdobju.
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Razvoj kadrov
Veliko majhnih in srednje velikih podjetij nima razvitega sistema za strokovni razvoj
zaposlenih. Kljub temu pa se zavedajo, da je nujno potrebno vzpostaviti sisteme za
strokovni razvoj kadra, vendar je vedno premalo sredstev namenjenih v te namene.
V primerih dobre prakse smo našli nekaj dobrih metod za spremljanje in spodbujanje
strokovnega razvoja kadra:
•

ocenjevanje zaposlenih in ciljno vodeni razgovori (AT1, str.; DE1 and 3, str.,;
NL1, str.; SI3, str.),

•

uporaba matrike spretnosti in kompetenc (AT2, str.; DE1, str.),

•

izvajanje kariernih programov (IT1, str.),

•

uvajanje novih zaposlenih z mentorstvom (NL2, str.; SI2, str.; SI3, str.; UK2,
str.)

•

spremljanje kompetenc zaposlenih preko računalnika in usposabljanje teh
delavcev (npr. SAP) (DE1, str.),

•

neposredni vodje imajo stalni stik in komunikacijo z zaposlenimi in tako lahko
hitro ugotovijo manjkajoče spretnosti in pravočasno zagotovijo ustrezna
usposabljanja (DE1-3, str., ,; IT3, str.; NL1, str.; UK1 in 3, str.,),

•

razvoj hišnih usposabljanj, ki jih izvajajo notranji strokovnjaki (tako so
usposabljanja prilagojena potrebam podjetja) (AT1 and 2, str.,; SI1, str..; SI3,
str.; UK2 in 3, str.,),

•

razvoj socialnih in metodoloških kompetenc skupaj s specialističnimi,
tehničnimi kompetencami (AT1, str., DE1, str.; IT1, str.; UK3, str.).

Vse več podjetij se poslužuje različnih metod, vključno z uporabo matrike spretnosti
(AT2, str.; DE1, str.), s katero beležijo kompetence in znanja in tako lahko
sistematično izvajajo evalvacijo. Prioriteta je, da te kompetence še naprej razvijajo ali
pa ugotavljajo stanje kompetenc na letni ravni in reagirajo z ustreznimi usposabljanji.
Način za ugotavljanje potreb (razgovor ali vprašalnik) se že uporablja v nekaterih
primerih, vendar ga uporabljajo le kadar se pojavijo zahteve po tem. Nekatera
podjetja uporabljajo svoje vprašalnike v ta namen (DE3, str.; UK3, str.), ki jim
omogočajo primerjavo strokovnega in osebnega razvoja s stanjem v prejšnjem letu
ali v odnosu do celotnega službovanja delavca v podjetju.
Na področju razvoja kadra se vse več pomena daje tudi ugotavljanju predhodno
pridobljenih znanj in spretnosti z neformalnim učenjem in tako omogoča razvoj teh
kompetenc z nadaljnjim usposabljanjem. Na Nizozemskem so ti postopki že
vzpostavljeni, kot kaže eden od primerov dobre prakse. (NL2, str.).
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Upravljanje z znanjem
Potreba po prenosu znanja je poudarjena na vseh ravneh in v vseh podjetjih. To se
predvsem uporablja v podjetjih v procesu usposabljanja, kot prenos izkušenj in znanj
iz starejših delavcev na mlajše. (UK2 in 3, str.,).
Začetne izkušnje z izgubo strokovnega znanja, ko so odhajali starejši zaposleni so
spodbudile podjetja k bolj načrtnem dokumentiranju teh znanj in s tem ohranjanju
znanj v podjetju. (DE2, str.). Kljub temu pa ni bilo mogoče najti nobenega primera
dobre prakse na področju upravljanja z znanjem. Bolj ali manj se ideje še razvijajo.
Podjetja poudarjajo, da je pomembno ohranjati znanje oz. »trike«, ki jih uporabljajo
starejši delavci pri delu s stroji in jih je potrebno prenašati na mlajše specialiste v
obliki dokumentacije, kjer so zapisane težave in načini reševanja le-teh.
Komuniciranje in sodelovanje med mlajšimi in starejšimi delavci ima ključno vlogo pri
prenosu znanja. Ta prenos znanja se večinoma dogaja kar na samem delovnem
mestu (AT2, str.).
Posebej v proizvodnji z uporabo visoke tehnologije napake lahko prinašajo velike
izgube. Ravno zato se mnoga podjetja trudijo za takojšen prenos znanja posebej v
proizvodnji novih izdelkov ali pri uvajanju novih procesov in to integrirati v sistem
upravljanja z znanjem (UK3, str.).

3.4

Med-podjetniški ukrepi

Ukrepi, ki jih uvajajo podjetja v sodelovanju za zmanjševanje primanjkljaja
usposobljenih delavcev so še posebej pomembni v tistih regijah, kjer podjetja ne
morejo sama izvajati usposabljanj ali kjer so strukture slabe ali v slabšem položaju v
primerjavi z drugimi podjetji (večinoma velikimi podjetji). V teh regijah se oblikujejo
mreže ali združenja in na tak način lahko te slabosti odpravijo ali omilijo. Dva
primera sta predstavljena spodaj.

Regionalne sektorske mreže
V regijah kjer je infrastruktura slaba imajo posebej majhna podjetja velike težave s
pridobivanje usposobljenih delavcev. V Nemčiji se je v eni od strukturno slabo pokriti
regiji oblikovala regionalna, inovacijska mreža, katere namen je izboljšati ekonomski
položaj podjetij in izboljšati ugled in status regije. Mreža deluje kot konzorcij podjetij
iz strojne industrije. Njena naloga je omogočiti izmenjavo informacij, izkušenj in znanj
z namenom izboljšati ekonomski položaj podjetij ter izboljšati tehnično delovanje
malih in srednje velikih podjetij v sektorju strojne industrije. Izmenjujejo se kreativne
rešitve na tekoče težave. To poteka preko foruma osmih regionalnih podjetij, ki
predstavljajo uspešne koncepte ohranjanja zaposlenih v podjetjih in s tem uspešnega
zmanjševanja primanjkljaja usposobljenih delavcev. Teme, ki so jih predstavljali so:
vpliv demografskih sprememb na trg dela, metode za zagotavljanje večje privlačnosti
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podjetij kot zaposlovalcev, vprašanja o klimi v podjetju, integraciji novih delavcev,
nadaljnje usposabljanje delavcev, programi za spodbujanje in pomoč novim talentom
ter zagotavljanje statusa družini prijaznih podjetij (DE2, S. f.).
Mreže za usposabljanje / skladi za usposabljanje
V Avstriji in Nemčiji predstavljajo mreže za usposabljanje pomemben način za mala
in srednje velika podjetja za zagotavljanje programov usposabljanja in za
zagotavljanje novih talentov v proizvodnem sektorju. Poklicno izobraževanje in
usposabljanje se izvaja skupaj v istih prostorih in z isto opremo. To omogoča
podjetjem, ki si ne morejo privoščiti izvajanja celotnih programov poklicnega
izobraževanja in usposabljanja udeležbo v tem procesu. Poleg tega imajo podjetja
zagotovljeno tudi organizacijsko podporo, kar še spodbudi podjetje k vključevanju
zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje.
Usposabljanja v okviru mrež imajo naslednje prednosti:
•

določena stopnja prenašanja usposabljanja na druga podjetja in učne
ustanove

•

aktivnosti usposabljanj v sodelovanju med več podjetji

•

izmenjava strokovnjakov

•

izmenjava kompetenc, materialov, vajencev

•

sodelovanje v skupnih projektih

Sodelovanje v takih mrežah je posebej ugodno za zelo majhna podjetja, da lahko
sodelujejo v procesih usposabljanja. Podjetja dobijo tudi finančno in organizacijsko
podporo v obliki svetovalnih storitev. Tako lahko podjetja zapolnijo primanjkljaje v
spretnostih, ki jih same ne bi zmogle. Mreže dobivajo finančno pomoč tako v Avstriji,
kot v Nemčiji.
V mestu Vorarlberg v Avstriji je imel dober uspeh sklad za usposabljanje, ki je
spodbudil podjetja v elektro in kovinski industriji, da so se bolj vključila v programe
usposabljanja. Model se je uporabil v kombinaciji z določenimi standardi kakovosti in
je uspel zagotoviti več vajencev in oblikovati večje število kakovostnih učnih mest.
Podjetja plačajo delež (trenutno 2,4%) bruto plače v sklad. Sodelovanje podjetij je
prostovoljno. Vsako podjetje, ki sprejme vajenca mu iz sklada izplačajo enkraten
znesek 4,360 € za vajenca. Denar se uporabi tudi za aktivnosti, ki so povezane s
pklicnim usposabljanje, kot o npr. priložnosti ob zaključku vajeništva in podpora
usposabljanjem za mentorje.
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Primeri dobrih praks - Avstrija
Podjetje 1
Splošni podatki o podjetju
S svojimi 300 zaposlenimi je opisano proizvodno podjetje največja podružnica
poslovne skupine, ki je sestavljena iz desetih podružnic v Avstriji, Švici in
Nemčiji. Celotna skupina se ukvarja s proizvodnjo in toplotno obdelavo
(utrjevanje) kovinskih izdelkov. Organizirana je kot delniška družba.
Osnovna filozofija podjetja in ključno sporočilo, ki je živo prisotno v vseh
podružnicah poslovne skupine, je «prepoznati, želje in potrebe svojih strank«.
Celotna skupina proizvede in toplotno obdela 700 ton kovinskih delov, ki po
obdelavi dobijo lastnosti, ki so jih zahtevale stranke. Paleta njihovih izdelkov
je zelo široka od majhnih delov za telefonske aparate in hladilnike, do velikih
sestavnih delov dieselskih agregatov.
Za preprečevanje pomanjkanja kvalificirane delovne sile na trgu dela, daje
podjetje velik pomen dobro načrtovanim internim izobraževanjem znotraj
podjetja, kar se je v zadnjih letih izkazalo za zelo dobro. Velik del svojih
kadrov je podjetje usposobilo z internimi programi.
Obravnavano podjetje zaposljuje 300 ljudi, od katerih jih 80 dela v
administraciji, ostali pa v proizvodnji. Med proizvodnimi delavci je 31
vajencev.Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja in površinska obdelava
izdelkov, od okenskih okvirov, pohištvenega okovja do delov za avtomobilsko
industrijo.
V zadnjih petih letih se je število zaposlenih v skupini povečalo od 750 na
900, v obravnavanem podjetju pa v zadnjih treh letih za 100 ljudi.
Posamezne podružnice se delijo glede na tehnologijo, ki jo uporabljajo. Te
tehnologije so: elekrogalvanizacija (posrebrenje), vroča galvanizacija (s
potapljanjem) in nanos organskih prevlek. Obravnavano podjetje se je
specializiralo za elekrogalvanizacijo (posrebrenje).
Paleta njihovih izdelkov obsega:
•

Okovje in pribor (pohištvo, okna, vrata, konstrukcijsko okovje in
pritrdilni elementi,

•

Transportna tehnika (komponente za varovanje potnikov, kot sistemi
varnostnih pasov, potniške kabine, ohišja, ogrodja, deli karoserije)

•

Telekomunikacije (komponente in deli telefonskih ohišij)

•

Elektrotehnika (stikalne plošče, stikalni kontakti),
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•

Gradbene konstrukcije (deli fasad in notranja oprema.)

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
Direktno na osiromašenem trgu delovne sile je precej težko dobiti strojne in
sistemske inženirje, strojne električarje in kvalificirane delavce s področja
kemijskega inženiringa. Za preprečevanje tega trenda, obravnavano podjetje
izvaja interne izobraževanja za sledeče poklice: inženirje za površinsko
obdelavo, strojne in sistemske inženirje, kemijske laboratorijske tehnike,
industrijske pisarniške asistente (administratorji).

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Razvoj človeških virov
Standardni instrument, ki ga podjetje uporablja za razvoj človeških virov
predstavlja vsakoletna ocena zaposlenih (razgovor), med katerim se
ugotavljajo možnosti nadaljnjega razvoja zaposlenih in napredek v preteklem
obdobju.
Samo z najboljšimi zaposlenimi podjetje lahko obdrži ali celo izboljša svojo
trenutno pozicijo na trgu. Podjetje zaposlenim ponuja veliko paleto ugodnosti:
varno delovno mesto, interno akademijo za nadalnje usposabljanje in
izobraževanje, plačo in nagrajevanje v skladu s pogoji na trgu (kolektivno
pogodbo), izmenjavo informacij med podružnicami (različni načini izmenjave
informacij, ki so posledica intenzivnega sodelovanja med podružnicami).
Največjo prioriteto dajejo varnosti delovnega mesta.

Promocija „mehkih“ veščin (socialnih spretnosti)/ projektno delo med
vajeništvom
V procesu začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja (IVET in CVET) daje podjetje velik poudarek razvoju »mehkih«
veščin (socialnih spretnosti). S tem začnejo usposabljanje vajencev. Značilen
primer je projektno delo, ki se izvaja vsako leto: v okviru praktično orientirane
naloge, zasnovane na prraktičnem primeru, se vajenci učijo komunicirati,
organizirati pretok informacij, kreativno reševati urgentne probleme in
dokumentirati in predstaviti svoje delo.
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Sodelovanje s šolami
Podjetje v glavnem rekrutira vajence iz nižjih poklicnih šol. Podjetje povabi
šole, da organizirajo ekskurzije v njihove podužnice. Oseba, ki je zadolžena
za usposabljanje vajencev, predstavi vsebino usposabljanja (vajeništva).
Vajeništvo se lahko opravlja v šoli ali pa v podjetju.

Promocija (zaposlovanje) mladih s posebnimi potrebami
V podjetju vsakega vajenca testirajo z namenom, da bi ga ustrezno vključili v
usposabljanje in ne da bi ga izključili. To pomeni, da je namen testiranja
ugotoviti individualne ali določene delne posebnosti
(pomanjkljivosti)
posameznika in ga nato vključiti v ustrezen program. Podjetje vsako leto
vzame v vajeništvo enega vajenca, ki običajno zaradi določenih
pomankljivosti ne bi mogel opravljati vajeništva.

IVET in CVET akademija
V podjetju je bila ustanovljena specifična »akademija«, z namenom
poklicnega usposabljanja vseh zaposlenih – skupen instrument vsek
podružnic za pridobivanje potrebnih veščin in kvalifikacij. Akademija
zaposlenim omogoča široko paleto možnosti za razvijanje njihovih
profesionalnih in osebnostnih veščin in spretnosti. Akademija skrbi za stalen
razvoj veščin in spretnosti zaposlenih in za mreženje (sodelovanje) vseh
podružnic.
Kvalitetno načrtovanje potrebnih veščin poteka na osnovi letnih razgovorov
(ocene) z zaposlenimi. Če želijo, se v nadaljevanju zaposlenim omogoči tudi
zunanje izobraževanje in usposabljanje.

Učenje ob delu
Poleg organiziranih oblik poklicnega izobraževanja in usposabljanja (CVET),
se posveča v podjetju velika pozornost tudi učenju direktno na delovnem
mestu. Za vajence so opremili poseben prostor z njihovo lastno knjižnico.
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Podjetje 2
Splošni podatki o podjetju
Opisano podjetje s spodnje Avstrije posluje na področju rezanja, košnje in
žaganja. Specializirano je za izdelavo sistemov rezil za kosilnice in
slamoreznice. Ustanovljeno je bilo leta 1888 in je specialist v sektorju v
katerem posluje. Danes ima 185 zaposlenih v Avstriji, in tri podružnice v
severni Ameriki in na Madžarskem. Sledeči opis se nanaša na avstrijsko
podružnico.
Podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).
Locirano je v kmetijskem delu province v spodnji Avstriji in je eden največjih
delodajalcev v regiji. Podjetje je industrijski dobavitelj kovinskih izdelkov in je
specializirano za visokokvalitetne sisteme za rezanje. Podjetje je mednarodni
industrijski dobavitelj podjetjem, ki izdelujejo kmetijsko mehanizacijo.
V zadnjih letih je število zaposlenih v podjetju relativno konstantno in se giblje
okrog 185. Od tega jih četrtina dela v administraciji, ostali pa v proizvodnji.
Pripravniki v podjetju se usposabljajo za tehnične poklice v proizvodnji.
Tretjina delavcev je nekvalificiranih. Vodstveni kader je zaposlen v
administraciji.
Podjetje proizvaja komponente za rezanje v kmetijski mehanizaciji in visoko
odporne (proti obrabi) rezalne komponente. To je specializirana proizvodnja v
kmetijski tržni niši, v kateri prinašajo glavni dobiček noži za slamoreznice.
Proizvodnja poteka v dveh in treh izmenah. Poleg proizvodov za strojno
industrijo, podjetje proivaja tudi opremo za lastne potrebe. Proizvodnja je
polavtomatska z uporabo robotov. Delo poteka deloma po delovnih skupinah,
deloma v proizvodnih linijah. Obstajajo tudi namensko oblikovana delovna
mesta, kjer se izvajajo določene operacije z enako tehnologijo. 93%
proizvodnje izvozijo, največ v Nemčijo, sledijo ZDA in Kanada, EU in ostale
države. Podjetje je dobavitel renomiranih proizvajalcev v sektorju. Njihovi
dobavitelji in stranke se v zadnjem obdobju niso bistveno spreminjali.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
Skoraj celotno kvalificirano delovno silo si je podjetje usposobilo s pomočjo
lastne izobraževalne sheme. Današnji vodilni delavci so začeli delati v
podjetju kot pripravniki (vajenci). V tem času so se dodatno izobraževali v
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različnih usposabljanjih, da so si pridobili sedanje veščine. Če podjetje
potrebuje kvalificirano delovno silo, jo poiščejo najprej med obstoječimi
svojimi delavci, uporabljajo pa tudi ponudbo in ugodnosti javnega zavoda za
zaposlovanje Avstrije (AMS) in njihove registrirane iskalce zaposlitve. Ustna
priporočila so najpomembnejša.
Podjetje se ne srečuje z velikimi težavami pri zagotavljanju delovne sile, saj
se ljudje iz regije večinoma odločajo za zaposlitev pri njih, kot glavnemu
zaposlovalcu v regiji. Kadarkoli v podjetju iščejo kvalificirano delovno silo,
ugotavljajo primanjkljaj delovne sile, ki je usposobljena in pripravljena delati.
Tudi druga podjetja v regiji, ki nimajo vpeljanega svojega usposabljanja,
ugotavljajo, da predstavlja rekrutiranje kvalificiranih delavcev veliko težavo.
Čeprav v podjetju ne čutijo pomanjkanja kvalificirane delovne sile vseeno
zaposljujejo CNC operaterje in delavce za razpeljevanje (zvijanje žaginih
zobcev v različne smeri) žaginih listov. Kadar se iščejo obrtne spretnosti in
kvalifikacije, se pojavijo težave pri rekrutiranju delavcev na področju
programiranja in avtomatizacije.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Usposabljanje v podjetju
Podjetje zagotavlja usposabljanja za perspektivne (v prihodnost orientirane)
strojniške poklice kot: strojni instalater, industrijski elektro – vzdrževalec,
orodjar, strugar, rezkalec, preizkuševalec materialov in tehnik elektronike.
Podjetje usposablja svoj lasten kader z izvajanjem vajeništva. Število
vajencev prilagajajo potrebam. Trenutno jih imajo 21. Vajenci se izučijo svoje
obrti popolnoma od začetka in se naučijo rokovati z materiali, s katerimi se
srečajo pri svojem delu. To podjetju zagotovi zdravo bazo kvalificirane
delovne sile in vodstvenega kadra za prihodnost.

Sodelovanje s šolami
Za vajence bližnjih šol in povabljene razrede organizirajo ekskurzije v njihove
podružnice. Iskalce vajeništva povabijo, da opravijo pri njih poskusni teden
vajeništva oz. usposabljanja v času počitnic.

Organizirano poklicno izobraževanje in usposabljanje CVET
(kompetenčna matrika)
CVET je organiziran v podjetju in je voden notranje in zunanje v skladu z
letnim planom izobraževanja. Letni plan izobraževanja pripravi vodstveni
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kader na osnovi mompetenčne matrike, ki predstavlja veščine, ki bodo
potrebne v oddelku, za katerega se kandidati usposabljajo. Minulo leto je bilo
v tak način usposabljanja vključeno 85 ljudi. Tak program usposabljanja so
udeleženci v glavnem zelo dobro ocenili. Program usposabljanja vsebuje med
drugim: programiranje robotov, CNC programiranje, zagotavljanje kakovosti,
EDP/IT programi.
Kvalificirani delavci, ki so usposabljani v podjetju, so dobro pripravljeni za
njihove naloge v podjetju. Kdor želi končati usposabljanje za preddelavca, ima
podporo podjetja. Taka usposabljanja vključujejo intenzivno projektno delo.

Usposabljanje ob delu in varovanje ekspertnega znanja (učenje od
starejših delavcev)
Učenje poteka tudi na delovnem mestu v obliki pomoči med kolegi ali s tečaji.
Znanje starejših delavcev se prenaša na naslednike v okviru usposabljanja na
delovnem mestu.
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Primeri dobrih praks - Nemčija
Podjetje 1
Splošni podatki o podjetju
Podjetje deluje na področju proizvodnje komponent za elektronske naprave
(prvenstveno za belo tehniko). Ogledana lokacija v Baden-Wuertembergu je
hkrati sedež podjetja s trenutno 1100 zaposlenimi. Podjetje posluje na več kot
20 lokacijah po celem svetu, s skupno 7300 zaposlenimi. Na ogledani lokaciji
poteka proizvodnja različnih izdelkov (npr. proizvodnja elektronskih naprav,
sestavljanje termostatov, itd.
Podjetje je v družinski lasti in ga vodijo lastniki. V proizvodnji bele tehnike so
prisotni že od leta 1925. Veliko časa je bil glavni posel podjetja proizvodnja
grelnih plošč. Danes je podjetje predvsem dobavitelj elektronskih komponent
za proizvajalce gospodinjskih aparatov. Podjetje je vodilno v svetovnem
merilu (s 60 do 80 odstotnim deležem) v svojem tržnem segmentu. Poleg še
vedno močne proizvodnje grelnih plošč, se je podjetje v zadnji dekadi razvilo
tudi v proizvajalca visoko tehnološko razvitih izdelkov. Proizvodne aktivnosti
potekajo od livarstva pa vse do proizvodnje v čistih brezprašnih prostorih. V
vseh podružnicah skupaj je imelo podjetje v letu 2006 za 588 milijonov Eurov
prihodkov. Delež podjetja na ogledani lokaciji je 330 milijonov Eurov.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
Podjetje zaposljuje kvalificirane delavce s sledečo izobrazbo: industrijski
mehanik, orodjar, tehnik mehatronike, elektrotehnik za individualne
proizvodne linije. Trenutno nimajo akutnega pomanjkanja kvalificirane delovne
sile. Vendar trenutno širijo proizvodne linije in bodo potrebovali dodatno
kvalificirano delovno silo. Dejstvo, da jim trenutno (še) ne primanjkuje
kvalificirane delovne sile, lahko pojasnimo na več načinov. Po eni strani
ustrezno kvalificirano delovno silo lahko lahko dobijo iz sosednjih podjetij, ki
so locirana v bližini, po drugi strani pa je podjetje razvilo in implementiralo
obsežen koncept kadrovsega markentiga in koncept lojalnosti zaposlenih do
podjetja, ki temelji na stalni graditvi in krepitvi zgodnjega pozitivnega imidža
podjetja. V prihodnosti v podjetju pričakujejo težave (notranje in zunanje) pri
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pridobivanju osebja za zahtevane specializacije (industrijski mehanik, orodjar,
tehnik mehatronike, elektrotehnik)
Trenutno imajo težavo pri pridobivanju novih zaposlenih na področju zgoraj
omenjenih specializacij. To je predvsem opazno v novem centru za mehansko
obdelavo. Po besedah direktorja proizvodnje tega oddelka je »na trgu izjemno
težko najti kvalificiranega človeka, ki bi se vklopil v strukturo podjetja«.
Potrebujejo predvsem orodjarje, ki obvladajo tehnologijo rezanja in krivljenja.
Idealne bi bile izkušnje pri delu z BIHLER-jevimi avtomatskimi stroji. To
predstavlja potrebo po zelo specifičnem kvalifikacijskem profilu. Iskanje
kadrov preko oglaševanja v lokalnem časopisu ni obrodilo željenih rezultatov.
Na področju poklicnega usposabljanja in izobraževanja ima podjetje določeno
težavo, saj del generacije vajencev (3 do 4 od 34. vsako leto), ki uspešno
konča poklicno usposabljanje, takoj nadaljuje šolanje (npr. za tehnike,
delovodje, nadaljevalni študij). To vodi do nezadostnega pritoka »uglašeno
kvalificirane delovne sile«, ki bi bila pripravljena delati v proizvodnji daljši čas.
Vzroke za tak trend vidijo v večanju zahtevnostnih nivojev (stopenj) v
poklicnem izobraževanju. Vajenci, ki so sposobni uspešno končati program
poklicnega usposabljanja, so običajno tako dobri, da si želijo nadaljevati
šolanje. Vajenci s slabšimi sposobnostimi, pa običajno ne končajo uspešno
policnega usposabljanja. Tak trend (razvoj) lahko postane ozko grlo pri
zagotavljanju kvalificiranih delavcev v proizvodnji. Usposobljeni kvalificirani
delavci zapustijo podjetje po zelo kratkem času (1 do 2 leti) in nadaljujejo
izobraževanje.
Zaradi povečanega primanjkljaja delovne sile, v podjetju posvečajo zelo veliko
pozornost dokumentiranju znanja. Predvem je težava v tem, kako zajeti in
shraniti znanje delavcev, ki so že dolgo zaposleni v podjetju in običajno niso
pripravljeni razlagati njihovega obsežnega z izkušnjami pridobljenega znanja.
Ta problem je predvsem zaznaven pri kvalificiranih delavcih na področju
razreza, ki so si pridobili določene izkušnje (know-how) pri delu na zelo starih
napravah in strojih. To dragoceno znanje se običajno hitro izgubi, ko
kvalificirani delavec zapusti podjetje.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Zgodnja lojalnost/pripadnost bodočih kvalificiranih
delavcev/spodbujanje zanimanja za tehnologijo
Podjetje intenzivno spremlja in sodeluje z velikim številom lokalnih šol
(splošne, moderne in tehnične osnovne šole na drugi stopnji) z namenom
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pridobitve lojalnosti (zanimanja) bodočih vajencev za podjetje. Oblike
sodelovanja so različne, nekaj najpomembejših je naštetih spodaj:
•

Razpis nagrade, ki jo podeli podjetje. Učence lokalnih osnovnih šol s
tem vzpodbujajo k razvoju tehničnih inovacij (npr. konstrukcija
elektronskega odpirala vrat pomivalnega stroja)

•

Ponudba različnih tečajev na temo elektronike (npr. elektropnevmatika)

•

Organiziranje usposabljanj povezanih s tehničnimi poklici na vseh
šolah v okolici

•

Sodelovanje znotraj mreže GFS (Gleichwertige Feststellung von
Schülerleistungen an Stelle einer Klassenarbeit =enakovredno
ocenjevanje dosežkov dijakov na osnovi dela v razredu (namesto
testov) na lokalnih tehničnih osnovni šolah

•

Zdravniško zavarovanje za udeležence na delavnicah za usposabljanje

•

Projektni tedni (npr. sestavljanje (montaža) elektronskih komponent

•

Sodelovanje v mreži nadaljnjega usposabljanja učiteljev, z namenom
izboljšanja poznavanja tehničnega napredka pri učiteljih; sistematično
redno obveščanje učiteljev o možnostih sodelovanje znotraj mreže
šolskega usposabljanja

Stalno dodatno usposabljanje zaposlenih
V podjetju krepijo občutek pripadnosti zaposlenih podjetju do maksimuma,
želijo jih tudi usposobiti za nove zahteve, ki jih prinašajo stalne spremembe.
Vodja delovsega sveta meni, da je tak pristop najboljši za njihov tip podjetja –
družba z omejeno odgovornostjo, ki jo vodi lastnik.
Podjetje vodi obsežen program nadaljnega usposabljanja z okroh 150
različnimi programi za zaposlene na vseh nivojih. To so razni programi
specializacije (npr. vodenje) ali pa programi tehničnega usposabljanja (npr. o
spremembah v centru za razrez). Za delavce, ki potrebujejo znanje o
upravljanju specialnih strojev, vodijo usposabljanja proizvajalci teh strojev.
Znotraj mreže vsakoletnih razgovorov z zaposlenimi se vzpostavlja
kvalifikacijska matrika. Nadrejeni sistematično ocenijo potrebne kompetence
kvalificiranih delavcev in njihov nadaljnji razvoj v skladu z osebnimi
primanjkljaji (potrebami) in v skladu z delovnimi potrebami. Poleg obveznega
letnega usklajevanja zahtev in stanja kompetenc kvalificiranih delavcev, je
možno zadostiti nenadnim trenutnim zahtevam s ciljno orientiranimi
usposabljanji v skladu z nenadnimi potrebami. Potrebe se sporočijo oddelku
za izobraževanje, ki organizira ustrezna nujna usposabljanja. Administracija
tega profesionalnega sistema nadaljnjega usposabljanja je vodena z
računalniškim programom SAP.
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Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje
V letošnjem letu je v izobraževanje vključeno 34 vajencev, to je 10 več kot
prejšnje leto. Povečalo se je število usposabljanj za sledeče poklice:
industrijski mehanik, orodjar, elektrotehnik. Tako veliko število izobraževanj
predvidevajo tudi v prihodnjem letu. Tak razvoj je posledica širitve na tej
lokaciji. Tehnična področja (predvsem področje tehnologije rezanja) javljajo
povečano potrebo po kvalificirani delovni sili.
Kvantitativno povečanje usposabljanja je posledica povečanih potreb. Ohrog
99% udeležencev izobraževanj je zaposlenih v njihovem podjetju.

Usposabljanje (kvalificiranje) nekvalificiranih in neustrezno kvalificiranih
delavcev
Neodvisno od internega rekrutiranja lastnih vajencev, si podjetje sistematično
prizadeva ustrezno dodatno kvalificirati neustrezno kvalificirane in
polkvalificirane delavce na proizvodnih linijah (čeprav pri tem ne pridobijo
formalne izobrazbe). Taka opcija je realizirana takoj, ko se pojavi ustrezna
priložnost za takega zaposlenega. Program usposabljanja za tako ciljno
skupino (tako imenovano kvalitetno usposobljeno osebje ali proizvodno
usposobljeno osebje) se oblikuje v podjetju. Programi temeljijo na delovno
usmerjenih izobraževalnih procesih.

Zdravstveni menedžment
Trenutno jasno zaznane demografske spremembe so vodile podjetje v razvoj
in implementacijo koncepta zdravstvenega menedžmenta. Potrebna je bila
takojšnja akcija ko so ugotovili, da kvalificirani delavci ne bodo zdržali na delu
do 67 leta, ker so na delovnem mestu izpostavljeni velikim pritiskom. Upajo,
da bo tak zdravstveni menedžment spremenil delovno stanje zaposlenih v
tem smislu, da bodo sposobni delati na svojih delovnih mestih daljši čas. Tak
sistem je trenutno v fazi razvoja.

Promocija podjetja in tehničnih poklicov
Kot eno od strategij v zvezi z odpravo težav pri pridobivanju novih
kvalificiranih delavcev, si podjetje trenutno v mreži sodelovanja s številnimi
šolami prizadeva odpraviti prepričanje, da je delo kvalificiranih delavcev
»umazano delo«. Privlačnost dela v obiskanem centru za razrez, je
pravzaprav zreducirana na dejstva kot izmensko delo, potreba po
kvalificiranih delavcih (ali dostavljalcih) orodja ali pa ročno delo v proizvodnji.
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Promocijske aktivnosti se realizirajo tudi v kontaktih s starši, prisotnostjo na
sejmih izobraževanja in skozi razne prireditve na lakalnih šolah. Vsi ti ukrepi
naj bi motivirale ljudi, da bi se več odločali za usposabljanje v poklicnno
tehničnem področju.
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Podjetje 2
Splošni podatki o podjetju
Podjetje v katerem je bila izvršena raziskava deluje kot razvijalec in
proizvajalec armaturnih sistemov in specialnih rešitev na področju industrijskih
aplikacij in ima 52 zaposlenih. Podjetje je locirano v regiji vzhodna Westfalijalippe. (kot je spodaj navedeno, je njihova nemška okrajšava OWL). Podjetje je
usposobljeno za vse aktivnosti (pakete), ki obsegajo projektno planiranje,
konstrukcija, proizvodnja in servis.
Podjetje je član OWL inženirske mreže. OWL se vidi kot regionalno panožno
združenje, in inovacijsko združenje, katerega namen je večati ekonomski
pomen in imidž regije. Združenje je konzorcij podjetij iz sektorja za inženiring.
Namen združenja je sodelovanje, vključno z izmenjavo informacij, izkušenj in
znanja z namenom večanja ekonomskega in tehnološkega ugleda SME
inženirskega združenja v regiji. Izmenjujejo si kreativne rešitve in praktične
izkušnje.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
Z namenom da se zagotvi nadaljna rast podjetja, so v podjetju stalno iskali
strokovnjake za tehnični in komercialni sektor. Posledice pomanjkanja
kvalificirane delovne sile so že opazne znotraj podjetja. Podjetje ima lastnen
konstrukcijski oddelek in proizvodne zmogljivosti v obratih za struženje,
rezkanje in varjenje. Podjetje se trenutno na splošno sooča z veliko težavo pri
zagotavljanju primernih delavcev za te tehnične oddelke. Povečanje
tovarniških kapacitet, ki so bile posledica povečanega povpraševanja, je
privedlo do precejšnjih težav pri zagotavljanju kvalificirane delovne sile na
določenih področjih. Najbolj očiten primanjkljaj je zaznan v konstrukcijskem
oddelku (inženirji/tehniki) in na področju upravljanja rezkalnih strojev
(specialisti-upravljalci strojev). To je imelo zelo negativen učinek na širjenje
podjetja in njegov razvoj, saj je vodilo v izgubo proizvodnje na določenih
področjih, ker niso delovali vsi stroji. Posledica tega je bila, da niso uvedli
dvoizmensko delo.
Trije glavni dejavniki, ki kažejo na težavo pri zaposlovanju kvalificiranih
delavcev in ohranjanju lojalnosti ključnih delavcev so:
•

Plače so se stalno spiralno dvigovale. V primerjavi z mednarodnimi
korporacijami, je imel SME le omejeno finančno moč in ni mogel slediti
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povečanju plač pri konkurenci. Poleg tega se je jasno pokazal »lov na
glave« znotraj branže. To oboje je povzročilo divje tekmovanje in je
predstavljalo veliko oviro pri iskanju kadrov pri tem in mnogih drugih
majhnih podjetjih. »Upravljalci rezkalnih strojev so postali zelo visoko
cenjeni in so postali cilj lovcev na glave« (Delovni manager).
•

Atraktivnost ponudbe delovnega mesta vpliva tudi na kvaliteto življenja
v obliki ugleda, ki ga uživa podjetje. Majhen SME nima takega slovesa
kot mendarodne korporacije kot npr. Dr. Oetker ali BMW, ki lahko
pritegnejo veliko več kvalificiranih delavcev preprosto zaradi ugleda, ki
ga uživajo.

•

Dejstvo, da je podjetje locirano v OWL regiji je tudi slabo za podjetje,
saj ima regija slab sloves. Ta regija ima v nacionalnem pogledu značaj
province in ni atraktivna za iskalce zaposlitve, zato je težko pridobiti
strokovnjake izven regije. OWL inženirska inovacijska mreža si je
zadala nalogo da krepi OWL regijo kot ekonomsko lokacijo in
regionalni ugled. Analizirano podjetje je aktivno vključeno v dejavnosti
te mreže.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Promocija podjetnih talentov/negovanje ugleda podjetja in tehničnih
poklicev
Ustanovitev kapacitet za nadaljnje izobraževanje predstavlja pomemben
element v prizadevanju podjetja za preprečevanje pomanjkanja delovne sile.
Vendar je kljub temu primarna potreba vzbuditi temeljno zanimanje za
tehnično izobraževanje in tehnične študije med mladimi. Specialni koncept, ki
temelji na spremljavi talentiranih ljudi od otroštva pa do vstopa na trg dela,
ima namen lotiti se te problematike. Pridobivanje izkušenj s tehniko in
navduševanje zanjo že pri otrocih in mladih ljudeh, vidijo kot ključ do uspeha.
Njihov načrt je, da bi mlade večkrat direktno soočili s tehnologijo in tehničnimi
poklici v različnih fazah razvoja in jim s tem omogočili povečanje lastne
izkušnje.
V okviru tega koncepta si je podjetje naložilo veliko podpornih projektov v
OWL regiji, s katerimi želijo biti aktivno vključeni v načrtovanje in
implementacijo različnih konceptov. Ti projekti so opisani v nadaljevanju
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Sodelovanje z Villa Kunterbund vrtcem »Navdušimo jih zgodaj…«
V podjetju so prepričani, da se mora za uspešno in učinkovito delo z otroci,
začeti delati z njimi že v otroški dobi. Zato so začeli sodelovati z lokalnim Villa
Kunterbund vrtcem, z namenom, da bi pri otrocih instinktivno gojili interes za
tehniko. Vsako leto skupina otrok, ki so približno šolskih let in bodo naslednje
leto začeli hoditi v šolo, preživi dopoldan v podjetju. Tam jim predstavijo
»kovino« kot material in načine, na katere se lahko obdeluje. Vse to poteka
skozi igro in eksperimente. Vzporedno se ta dogodivščina nadaljuje v vrtcu.
Otroci naslikajo svoja doživetja v podjetju in nato še enkrat podoživljajo svojo
izkušnjo, kar povzroči, da se vtisne globje v njihov spomin.

OWL »talentarij«
Podjetje je priskrbelo tako načrt kot finančno podporo za načrtovan OWL
»talentarij«. V prihodnosti se bodo vpeljali različni moduli za izvajanje
eksperimentov, ki bodo za mlade brezplačni. OWL »talentarij« je hiša
poklicnih pustolovščin, unikatna na nacionalnem nivoju, ki bo otrokom in
mladini omogočila izvajanje različnih eksperimentov v skladu z njihovimi
talenti in veščinami. Ti preizkusi bodo posneti na »talentno kartico«, ki bo
predstavljala »talentni profil« otroka ali mladega. OWL »talentarij« je
namenjen otrokom in mladini različnih let in jim bo omogočal izvajanje njihovih
lastnih preizkusov.

Aktiven prenos znanja na šole
Z namenom, da obdržimo stopnjo interesa za tehniko in tehnologijo, ki smo jo
izzvali, morajo biti otroci in mladina še naprej izpostavljeni poklicno
relevantnim vsebinam na prostovoljni osnovi skozi celo obdobje osnovnega
šolanja. Aktivni prenos znanja iz podjetij v šole je zelo pomemben. Od leta
1997 do 2002 je bilo podjetje v okviru sodelovanja s šolo vključeno v projekt
»šola in podjetje«. Sodelovanje z regionalnimi izobraževalnimi ustanovami se
je nadaljevalo, čeprav se je omenjeni projekt zaključil. To sodelovanje se kaže
v različnih aktivnostih. Zaposleni iz podjetja so učili tehnične ali sociološke
predmete. Proces pa je bil tudi obraten, saj so učitelji dobili mesto v podjetju,
sa bi si pridobili boljše znanje o področjih v katerih poučujejo.

Prehod od šole v svet dela:BINGO
Projekti na področju podpore mladim ljudem pri prehodu iz šole na trg dela se
pravkar uvajajo v OWL regiji in podjetje je aktivno vključeno v te projekte.
»BINGO« iniciativa, nemška kratica za »poklicna iniciativa za inženirje v
OWL« je še posebej primerna za ta namen. »BINGO dan« se prireja
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vsakoletno že od leta 2002. Bistvo te iniciative je, da mladi ljudje uporabijo
lastno izkušnjo ko sredstvo za seznanitev s tehničnimi poklicnimi profili. Na ta
dan se obravnava teoretična sestavina, za katero mladi dobijo osnovne
informacije, ki jih potem uporabijo za izvedbo praktične naloge. Pri tem mladi
ljudje spoznajo in vidijo praktično poklicno uporabnost znanstvenih in
tehnoloških vsebin.

Poklicne postaje
Poklicne postaje, ki jih ponuja Minden-Luebbecke tehnčni center so naslednji
projekt na tem področju. Mladi ljudje se za kratek čas ustavijo na različnih
točkah, kjer se izvajajo preizkusi tipični za določene poklicne aktivnosti.
Zaposleni, ki prihajajo iz podjetij, ki sodelujejo v projektu, so na voljo, da
nudijo potrebno razlago poskusov. Mladi ljudje ocenjujejo posamezne poklice
s katerimi se seznanijo in jih primerjajo glede na lasten interes in glede na
rezultate preizkusov. Ko je dan končan, dobijo mladi pregled nad poklici za
katere se zanimajo in nad specifičnimi veščinami.

Poklicni navigator
Poklicni navigator nudi podporo mladim ljudem pri izbiri ustreznega
poklicnega usposabljanja ali študija. Deluje v pristojnosti strokovnjakov iz obrti
in industrije, in usklajuje korelacije med poklici, ki mlade močno zanimajo in
priporočenimi poklici. Poklicni navigator je uporaben kot kontaktni partner in
pojasnjuje zahteve posameznih poklicev skozi pogled praktika. Mladi ljudje so
v tem postopku enakovredni in vzajemno ugotavljajo določene osebne
lasnosti. Računalniško voden program nato izpiše dejansko stanje, prednosti
in pomanjkljivosti in zahteve določenega poklicnega profila.

Promocija tehničnih poklicev za ženske in dekleta
Podjetje priredi »dekliški dan« vsako leto, z namenom da bi pritegnil dekleta
da bi preživela dan v tehničnem okolju in pridobila lasten pogled na tehnične
poklice. Namen tega je zmanjšati predsodke.
Podjetje sodeluje tudi z različnimi inštituti za višje izobraževanje, da omogoči
opravljanje dualnega izobraževanja. en študent trenutno uporablja to
možnost. Poleg tega nudijo študentom in šolskim ljudem možnost, da v
podjetju napišejo disertacijo ali opravijo praktično usposabljanje. V letu 2007
trije študeti pripravljajo disertacijo (diplomo) v sodelovanju s podjetjem.
Na splošno imajo aktivnosti, ki jih izvajajo v podjetju srednjeročen in
dolgoročen učinek. Kot posledico teka podjetje večanje tehnične zavesti pri
delavcih prihodnosti, ki so danes še otroci in mladi ljudje.
38

Razvoj osebja
Podjetje polaga največ upanja v visoko razviti sistem margetinga lojalnosti
podjetju. Namen tega je ustvariti kulturo, v kateri se bodo vsi delavci udobno
počutili in ki bo krepila timski duh. Načrtujejo razvoj specifičnih meril, s
katerimi bodo definirali položaj zaposlenih v prihodnosti.
Glavna tema za prihodnost je plačilo po opravljenem delu. Podjetje upa, da bo
to povečalo motivacijo in timsko delo, čeprav je jasno, da bo pred tem
potrebno vse detajlno prediskutirati z osebjem, da bi se izognili bojaznim in
zadržkom.

Investiranje v usposabljanje/nadalnje usposabljanje
V podjetju trenutno zaposlujejo 6 vajencev na področju administracije v
industriji (dva), upravljanja frezalnih strojev (dva) in industrijske mehanike
(dva). Glede na dejstvo, da ima podjetje malo nad 50 zaposlenih, predstavlja
to število vajencev okrog 12%. Podjetje je član mreže BANG Trainning
Network Guetersloh. Dva mlada človeka, industrijski mehanik in opravljalec
frezalnega stroja, sta trenutno na usposabljanju v sodelovanju z združenjem.
V prihodnjem letu bodo ponudili usposabljanje še za dva vajenca na
tehničnem področju.
Združenje prevzema odgovornost za vsebino krajših izobraževanj, s katerimi
mlade ljudi seznani z osnovnimi znanji panoge (brušenje, piljenje). BANG nudi
tudi teoretično pomoč kot dodatek učenju v poklicnih šolah. Čeprav je
uspešno učenje značilno za poklicno prakso, je bilo v zadnjem času
preneseno tudi na strokovne šole, kar je zmanjšalo obseg usposabljanj
predvidenih v podjetju.
Kratkoročno si podjetje prizadeva nadomestiti pomanjkanje z prekvalifikacijo
svojih delavcev za druga področja. Prenos znanja pri tem igra veliko vlogo. V
bližnji prihodnosti načrtujejo veliko iniciativ, za dokumentiranje znanja in
prenos znanja med delovnimi skupinami.

Okoljski marketing
Trenutno razvijajo okoljski marketing. Glede na dejstvo, da je danes skrb za
okolje zelo pomembna, si je podjetje zadalo nalogo, da vpelje tak sistem.
Namen tega je dokazati, da razvijajo, proizvajajo in pakirajo v skladu z
ekonomskimi in ekološkimi pogledi. Naslednji cilj je da bodo vsa poslovna
raznerja v skladu z spoštovanjem okoljskih aspektov.
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Podjetje 3
Splošni podatki o podjetju
To podjetje je servis motornih vozil, ki posluje s celim spektrom vozil ga lahko
imenujemo »neodvisna garaža« v pravem pomenu te besede. Podjetje spada
v SME kategorijo5. Njegova ponudba je vzdrževanje, popravilo in servis vseh
znamk in tipov vozil na tržišču.
Podjetje je vključeno v LuK Aftermarket prodajno organizacijo. Podjetje je prvi
dobavitelj LuK diskov, in sklopk. Deluje kot dobavitelj originalnih nadomestnih
delov (OEM) in oskrbuje proizvajalce vozil z originalnimi deli kot so sklopke in
sistemi pogonskih verig. LuK pa je del sistema Schaeffler group, ki deluje po
celem svetu in ima v lasti tudi proizvajalca INA in FAG. Kot del marketinške
strategije podjetja LuK Aftermarket Service razvija že od leta 1990 sistem
servisov poznanih pod imenom AUTOMAISTER. V ta namen je bilo
ustanovljeno skupno podjetje v sodelovanju z ameriško skupino ITT, ki je bila
hkrati lastnica ATE zavornega oddelka. To podjetje je poznano pod imenom
KWK (Kraftfahrzeug Werkstatt Konzept GmbH (koncept servisnih postaj za
vozila)in predstavlja neodvisen franšizni sistem v skupni lasti.
Po treh mesecih testiranja in začetnih postopkov, je opisano podjetje začelo
poslovati v letu 2001. V začetku je bil v podjetju zaposlen en mojster mehanik
in dva mehanika. Kasneje se je osebje podjetja prilagajalo rasti obsega
strank. V podjetju je sedaj devet zaposlenih (2 mojstra mehanika, 6
mehanikov in komercialist)

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
Podjetje ekskluzivno zaposljuje izučene mojstre mehanike, mehanike in
avtoelektričarje. Dejstvo, da je podjetje raje neodvisna garaža, kot pa da bi se
vezala na določenega proizvajalca vozil jasno kaže na to, da je pomanjkanje
ustrezno kvalificiranih delavcev že očitno. Čeprav je neodvisna garaža lahko
moderen servis z zelo napredno tehnologijo, se jih še vedno drži slab sloves,
kar je velikokrat lahko upravičeno. Zaradi tega kvalificirani strokovnjaki raje
iščejo delo pri servisih, ki pokrivajo zaščitene znamke vozil. To se dogaja iz
5

Glavna značilnost neodvisne garaže je, da nima nobene posebne povezave z nobeno
znamko vozila in dolžno upoštevati nobene direktive posameznega proizvajalca vozil in ne
izvaja servisa samo za točno izbrano znamko vozil
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dveh razlogov. Prvič, Mercedes ali BMW prodajalec avtomobilov uživa precej
večji ugled kot neodvisna garaža in drugič kvalificirani delavci se popolnoma
zavedajo, da bodo morali v neodvisni garaži delati na različnih znamkah in
tipih vozil. To zahteva veliko večjo stopnjo prilagodljivosti in poznavanja
sistemov v primerjavi z delom na pooblaščenih servisih kjer se popravlja
samo ena znamka vozil in se delovni procesi pogosto ponavljajo. Delavci, ki
delajo v pooblaščenih servisih imajo lažji direkten dostop do tehničnih
informacij ki jih potrebujejo, lahko pa si pomagajo tudi z izkušnjami kolegov.
To pomeni, da raven truda ni tako visoka in da je delo bolj enostavno in
udobno. Če to posplošimo in tako polariziramo, potem lahko pridemo do
zaključka, da sta za delo v neodvisnih garažah primerni samo dve vrsti
mehanikov: mojstri mehaniki in mehaniki motornih vozil. To so tisti, ki zaradi
nezadostnih kvalifikacij mislijo, da nimajo možnosti za delo v pooblaščenih
servisih in tisti, ki vidijo zaposlitev v neodvisni garaži kot izziv in priložnost za
profesionalni razvoj ob delu z različnimi tipi vozil in različnimi tehničnimi
sistemi.
Stalen tehnološki razvoj vozil prinaša zaposlenim v garažah vedno nove
izzive. Inovacije na področju električnih in elektronskih sistemov in temu
namenjeni diagnostični sistemi in razvoj sistemov za odpravo težav v
elektronskih sistemih so področja, ki jih velja izpostaviti. Vsa vozila sedaj
vsebujejo elektronske sisteme za upravljanje, pogonske verige, varnostne
naprave in sisteme za zagotavljanje ugodja. Vzdrževalci vozil morajo imeti
popolno znanje o teh sitemih. Realnost je na žalost taka, da imajo mehaniki
pogosto premalo znanja o sistemih in osvojijo samo bazična znanja. Tako je
veliko mehanikov, ki končajo svoje usposabljanje mnenja, da vse kar je
»priključeno na kable« ni del njihovega dela.
Novačenje primernih učiteljev in kvalificiranih delavcev na odprtem trgu za
področje mehanike motornih vozil, mehatronike ali elektronike, je izredno
težko. Nobene jasne strategije ni zaznati v tem podjetju. Objave v
specialističnih publikacijah in regionalnem dnevnem tisku doslej niso obrodile
želenega uspeha. Obrnili so se tudi na pooblaščene kadrovske agencije, kar
se je izkazalo za zelo drago, ni pa prineslo velikega uspeha.
Dokumentiranja znanja v klasičnem pomenu ni zaznati v tem podjetju. Čeprav
obstaja tehnološka vroča linija s široko bazo tehničnih informacij, tukaj ni
sistematičnega dokumentiranja znanja, ki je nastalo v delavnici. Tako se tukaj
dogaja kot v mnogih drugih podjetjih: ljudje, ki odhajajo, odnašajo svoj »knowhov« s seboj.
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Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Razvoj osebja
Garaža, ki se pridruži AUTOMAISTER podjetjem, je oskrbljena z obširnimi
programi za začetno in nadaljnje usposabljanje (preko 1000). Programi
usposabljanja so namenjeni vodjem podjetij in njihovim zaposlenim in se
koordinirajo preko sistema ki ga upravlja sedež podjetja AUTOMAISTER. Vsa
franšizna podjetja se obvežejo, da bodo svoje zaposlene ustrezno usposobile
v skladu z njihovimi zahtevami in glede na področje v katerem delujejo. Za
vsako podjetje se individualno načrtuje letni program usposabljanja, glede na
potrebe podjetja in področje na katerem deluje. Za vsakega zaposlenega se
vodi posebna dokumentacija, v katero se beležijo usposabljanja, ki se jih je
udeležil. Za vodje podjetij je predvidena obvezna udeležba na dveh
konferencah letno, ki sta namenjeni izmenjavi izkušenj (nemška kratica za
tako konferenco je ERFA). Glavni poudarek konferenc je prenos tem s
področja managementa in organizacije in izmenjava panožnih informacij.
Razvoj osebja se načrtuje z letnimi osebnimi razgovori z zaposlenimi. Tak
razgovor se opravi z vsakim zaposlenim. Opravita ga direktno nadrejeni vodja
in tudi disciplinski manager. Vsebina pogovora se dokumentira v obrazcu za
oceno osebja, ki je bil razvit posebej za ta namen. Na osnovi tega obrazca
lahko ocenimo strokovni in osebni razvoj zaposlenega v preteklem letu. Na
osnovi letnih razgovorov z nadrejenim, se določijo cilji za prihodnje leto.
Analizira se tudi, ali bo te cilje lahko doseči, ali jih bo potrebno prilagoditi. Od
tega, kako je zaposleni izpolnil cilje, je odvisna tudi višina nagrade in bonitet.

Investiranje v usposabljanje
Podjetje vlaga veliko energije za iskanje ustreznih kandidatov za
usposabljanje in se samo oskrbuje s podjetnimi in spretnimi kvalificiranimi
delavci upajoč, da se bodo po uspešno končanem usposabljanju odločili ostati
pri njih in ne bodo odšli k drugemu podjetju ali kam drugam.
Še pred ustanovitvijo podjetja, se je vodstvo franšiznega sistema dogovorilo s
podjetjem, da bodo v podjetju usposabljali delavce in to počnejo že od leta
2001. Osnovno načelo ki ga uporabljajo je, da vsako leto sprejmejo enega
vajenca, včasih pa sprejmejo tudi dva, če dobijo kandidate z dobrim šolskim
uspehom (kvalifikacijami).
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Primeri dobrih praks - Italija
Podjetje 1
Splošni podatki o podjetju
Podjetje1 ».. dolguje svojo slavo svoji zgodovini, ki izvira iz tehnološke
revolucije v elektronskem in mehaničnem sektorju v 1920 letih.
Danes se podjetje, ki je locirano v Bologni, ponaša z skoraj 350 zaposlenimi
in se razprostira na površini veliki 40 000 m2 . podjetje se osredotoča na štiri
glavne sektorje: proizvodnja kondenzatorjev za elektrotehnične aplikacije,
proizvodnja in prodaja merilnikov porabe energije, proizvodnja generatorjev in
proizvodnja ter prodaja elektronskih merilnih naprav.
Z 30 do 40 procentnim tržnim deležem v sektorju, podjetje1 zaseda nesporno
prvo mesto v Italiji.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
V zadnjih petih letih so bile najpomemnejše spremembe vezane na izdelke in
ne na tehnične inovacije. Posledično so inovacije med izdelki zahtevale nove
tehnične profile, ki so se sposobni soočiti z novimi organizacijskimi in
logističnimi zahtevami. Ti profesionalni profili so iskani kot kvalificirani delavci.
Znotraj podjetja so vsi kvalificirani delavci strokovnjaki na srednji
(»intermediate«) stopnji, ki morajo imeti kompetence vezane na »know-how«
procesov, ki se izvajajo znotraj podjetja.
Ti strokovnjaki na srednji stopnji morajo biti sposobni prenašati in uporabiti
svoje znanje (know –how) v različnih delovnih situacijah (tudi izven podjetja).
Pomembno je poudariti, da postaja delo delavcev na srednji stopnji vedno bolj
zahtevno glede na tradicionalne delavce. Razlika med kvalificiranimi delavci in
inženirji počasi izginja.
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Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Za preživetje podjetja je potrebno profesionalno vodenje procesov. Tak
strokovnjak, imenovan Produktni manager, mora imeti znanja, spretnosti in
kompetence kot so:
•

Sodelovanje z drugimi strokovnjaki,

•

Sodelovanje v različnih povezavah, ki jih zahtevajo delovne situacije

•

Prenos svojih kompetenc na različne sisteme v okolju

•

Imeti mora kompleksem pregled nad vsemi delovnimi procesi in
postopki.

Znotraj podjetja obstaja več načinov iskanja kvalificirane delovne sile:
•

Sodelovanje s šolami

•

Uporaba javnih objav in priporočil »od ust do ust«

•

Spletna stran podjetja oziroma spletna stran ponudbe delovnih mest

•

Zasebne agencije s ponudbo delovne sile

V podjetju1 so imeli vedno težave pri pridobivanju kvalificiranih delavcev. Ta
poroblem je povezan z neusklajenostjo šol in trga dela. Po besedah vodje
ravoja kadrovskih virov, danes »strokovne šole niso usklajene s potrebami
trga dela«. Pravi tudi »nujno je doseči višji kulturni nivo6 v vseh vrstah šol.
Po mnenju menedžerja za razvoj kadrovskih virov, lahko identificiramo
sledeče strokovne profile kot kritičen faktor (če ne bodo sledili zahtevam, ki jih
prinašajo spremembe na trgu in izdelkih) za razvoj podjetja:
•

Stokovnjaki, ki delajo na področju zagotavljanja kvalitete (menedžment
za zagotavljanja visokega nivoja kakovosti procesov/sistemov)

•

Stokovnjaki, ki delajo na področju komerciale

•

Stokovnjaki,
menedžerji)

ki

delajo

na

področju

managementa

(produktni

Po besedah intervjuvane osebe, je resnično težko dobiti dobrega produktnega
menedžerja. Za reševanje te težave organizirajo »interne karierne programe«,
v katerih se delavci podrobno seznanijo z različnimi procesi, konteksti in
izkušnjami znotraj in izven podjetja. Skozi taka usposabljanja se oblikujejo
strokovni profili, uporabni za potrebe potjetja.
6

Kulturni nivo: ta izraz je bil uporabljen pri veliko strokovnjakih, s katerimi smo se
pogovarjali. Vsi so mnenja, da poklicne šole trenutno niso dovolj blizu trenutnim potrebam
trga dela. Povečanje tehnične kulture je nujni korak za izboljšanje kvalitete teh šol.
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Podjetje 2
Splošni podatki o podjetju
Podjetje2 ».. je bilo ustanovljeno leta 1956, da bi zadostilo naraščajočim
potrebam strojne industrije po rezervnih delih in finomehanskih komponentah
za kmetijsko mehanizacijo in motorna kolesa. V začetku so poslovali na
področju Bologne.
V kasnejših letih je podjetje začelo proizvajati celo paleto menjalnikov, ki so jih
razvili sami v vseh detajlih. V začetku so oskrbovali industrijo paketirnih
strojev na področju Bologne, kasneje so razširili poslovanje na celo Italijo.
Danes ima podjetje podružnice v 13 državah po svetu, v katerih je zaposlenih
več kot 1900 delavcev, ki dosežejo 388 miljonov Euro prihodkov.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
V zadnjih peti letih so bile vključene v vse funkcije podjetja spremembe na
tehnološkem področju. Struktura strokovnjakov se je spremenila, pojavili so
se novi profili v skladu z novimi zahtevami na področju pompetenc, veščin in
znanj.
Po besedah intervjuvane osebe so danes najbolj iskane kompetence »znanje
angleškega jezika in informatike«. Strokovnjaki morajo biti sposobni
uporabljati različno programsko opremo za vodenje strojev, proizvodnih
procesov in podobno.
Internacionalizacija procesov7 zahteva od delavcev da znajo reševati
probleme v različnih (nepredvidenih) situacijah v katerih delujejo.
V skladu z zgoraj naštetimi spremembami, ki so se dogajale zadnjih pet let,
nujno potrebujejo sledeče strokovne profile:
•

Ključne računovodske managerje8

•

Produktne managerje

7

Internacionalizacijski proces je mišljen v relaciji do delokalizacije podjetij. Te spremembe
zahtevajo od strokovnjakov na vseh nivojih, da uspešno rešujejo različne težave na
različnih strojih v več ali manj različnih proizvodnih procesih.

8

Ključni računovodski managerji so strokovnjaki, ki so odgovorni za komercialno poslovanje
z glavnimi strankami. Ti menedžerji nadzirajo postopke, ki so vezani na prodajo
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•

Komercialiste

•

Logistike

V prihodnosti pričakujejo organizacijske spremembe zaradi naraščajočega
števila računalniško vodenih elektronskih strojev in velike spremembe na
področju komerciale in proizvodnje.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Po besedah menedžerja za razvoj kadrovskih virov, lahko izpostavimo vsaj
dve aktivnosti vezani na razvoj podjetja. Po eni strani morajo pisarniški
delavci stalno pridobivati in razvijati logistične kompetence, po drugi pa je zelo
težko pridobiti specializirane delavce. Za rešitev te težave je strategija
podjetja2 taka, da zaposlujejo delavce z vsaj 5 let delovnih izkušenj v sektorju
(čeprav si podjetje prizadeva interno usposobiti mlade delavce9).
V zadnjih petih letih je podjetje uvedlo e-učenje10 kot formalno strategijo
usposabljanja komercialistov. Namen je bil pridobiti kompetence, ki so
potrebne, da podjetje ohrani konkurenčnost na globalnem trgu. V prihodnosti
bodo v e-izobraževanju krepili tehnična in proizvodna znanja komercialistov.
Okolje e-izobraževanja vsebuje sledeče elemente:
•

Področje temeljnega znanja; kjer vsi udeleženci (notranji in zunanji)
lahko izmenjujejo informacije o aktivnostih podjetja, zgodovini podjetja,
o zaposlenih, itn.,

•

Zaščiteno področje, namenjeno izključno usposabljanju zaposlenih. Na
tem področju zaposleni lahko:
o Samopreverjajo svoje kompetence vezane specialno/generalno
na proizvodni proces.
o Najdejo priložnost za individualni učni pristop; učenje tehničnih
procesov skozi sumulacijske aktivnosti, izmenjujejo informacije,
mnenja in izkušnje z uporabo svojih »blogov«, forumov ali wiki –
orodij, ali razvijajo novo znanje skozi aktivnosti izpeljane v
skupini za urjenje.

9

Na ta način enostavno rešijo interno težavo vezano na prenos znanja pri uporabi
numerično krmiljenih strojev za struženje lesa, izdelavo zobnikov, itn., ki se razlikujejo glde
na podjetja in procese.

10

Evropska komisija je definirala e-učenje kot „ uporaba novih multimedijskih tehnologij in
interneta za izboljšanje kvalitete učenja z olajšanim dostopom do virov in uslug z
izmenjavo in sodelovanjem na daljavo.« Glej: eLearning Action plan 2001, European
Commission.
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Enkrat letno podjetje2 pregleda in identificira potrebe izražene po posameznih
področjih.
V podjetju uporabljajo dve glavni poti za rekrutiranje kvalificiranih delavcev:
•

Sodelovanje s šolami

•

Oglaševanje v časopisih

Po besedah menedžerja za razvoj kadrovskih virov je »resnično težko dajti
kvalificirane delavce«11. V nadaljevanju poudari, da je v pokrajini Emilia
Romagna tradicija tehnične kulture izginila.
Vsako leto obe tehnični in strokovni šoli težko pridobita zadostno število
študentov. To povzroča pomanjkanje kvalificirane delovne sile. Slabo
kvalificirani delavci (npr. emigranti) so vključeni v proizvodnjo, naprimer za
montažo izdelkov.
Trenutno mladi Italijani, ki končajo študij, niso zainteresirani za delo v
podjetjih. Želijo delati v obrtnih dejavnostih. To je ena od posledic, ki je
vezana na spremembo sistema vrednot12.
Končno lahko zaključimo po besedah menedžerja za razvoj kadrovskih virov,
»zelo pomebno je, da ponovno vzpostavimo »proizvodno kulturo«, preden
delamo na razvoju novih kvalifikacij (na lokalnem in evropskem nivoju)

11

Četudi »tehnološki razvoj zahteva manj delavcev v procesu.«

12

Naprimer: mnogo sodobnih družin vidi pošiljanje svojega otroka v poklicno šolo kot slabo
priložnost. Sektor servisnih dejavnosti in druge vrste diplom imajo večjo vrednost kot
diplome tehničnih šol. To ne velja za emigrante, ki delajo v Italiji. Nadomestili so veliko
nizkokvalificiranih italijanskih delavcev in so temeljni vir za preživetje podjetij. Kot lahko
zaključimo, so te spremembe možno vezane na pojav pomankanja kvalificirane delovne
sile.
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Podjetje 3
Splošni podatki o podjetju
To podjetje se je specializiralo za proizvodnjo matric in škarij, električnin
strojev za raztovarjanje, in električnih strojev za raztovarjanje s škarjami za
rezanje žice. Izvajajo tudi dela s tanko pločevino na stiskalnicah s pritiskom
do 400 ton.
Lastnik podjetja je bil rojen leta 1969 in je podjetnik tipičen za ekonomski
sistem v pokrajini Emilian.
Podjetje danes obsega 4000 m2 pokrite površine in logistično deluje na
prostranem področju. Izkušnje pridobljene v letih poslovanja, prispevajo k
visokemu proizvodnemu standardu, ki je rezultat stalnega dela in raziskav.
Kvalificirano osebje podjetja se sooča s številnimi konstrukcijskimi težavami,
ko prevzemajo naloge po idejah svojih strank. Po projektni študiji so tehniki
sposobni narediti vse potrebno, od razvoja do proizvodnje izdelka, ki ga je
želela stranka.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s
pomanjkanjem kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na
kakšen način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne
sile?)
V zadnjih petih letih so se v podjetju3 zgodile pomembne spremembe v
strukturi strokovnjakov. Veliko delavcev se je moralo iz ročno vodenih strojev
preusmeriti na CNC stroje. Ti delavci potrebujejo specifične tehnične veščine,
ki jih pridobijo z neformalnimi usposabljanji.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Nastanitev delavca v podjetju (njegova delovna pot po podjetju) je odvisna od
vrste njegove usposobljenosti. Za produktnega inženirja poteka npr. takole:
•

Raziskovalna faza: seznani se z postopki proizvodnje

•

Faza usposabljanja: usposabljanje za uporabo strojev, ki ga izvaja
kvalificirano osebje ali zunanji strokovnjaki, usposabljanje za uporabo
programske opreme (na razpoložljivi računalniški opremi ali zunanje
usposabljanje)
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Po besedah intervjuvane osebe, je kvalificirano tehnično osebje najbolj
kritičen element za razvoj podjetja. Najbolj iskane veščine, ki jih je tudi
najtežje najti pri delavcih so uporaba informacijskih sistemov in branje
mehanskih načrtov.
Glavna pot, ki jo uporabljajo za zagotavljanje kvalificiranih delavcev, je tesna
povezava z šolami in politehnikami na splošno. Pri soočanju s problemom
rekrutiranja je podjetje privzelo strategijo »globalnega prepletanja«. Taka
strategija daje zadostno število delavcev.
Uvajanje delavcev v proizvodni proces omogoča po eni strani od delavcem
osvojitev transfernih znanj, po drugi strani pa krepi povezavo med
posameznikom in podjetjem.
Po besedah tehničnega direktorja: »Šole bi morale pripeljati ljudi blizu trga
dela. Nujno je oblikovati močno povezavo med šolami in trgom dela. V šolski
sferi se zelo pogosto dogaja, da študenti delajo z zastarelo tehnologijo,
popolnoma drugačno od tiste, ki jo uporablja sodobni trg dela.
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Primeri dobrih praks - Nizozemska
Podjetje 1
Podatki o podjetju:
Podjetje deluje v okviru večjega mednarodnega podjetja in ima 950
zaposlenih na lokaciji, ki smo jo obiskali. Proizvaja kovinske dele za
avtomobilsko industrijo.
Podjetje ne proizvaja lastnih izdelkov. Poslovno tveganje zmanjšuje tako, da
dobavlja dele za različne stranke. Od konkurenčnih podjetij se poskušajo
razlikovati po tem, da nudijo tudi servisne storitve.
Okoli 25% zaposlenih ima kvalifikacije na ravni začetne poklicne izobrazbe,
okoli 60% na ravni poklicne izobrazbe in okoli 15% na ravni višje ali
akademske izobrazbe.
Manager in še dva zaposlena v kadrovkem oddelku so zadolženi za
načrtovanje in izvedbo usposabljanj tako za zaposlene, kot nove kadre.
Podjetje ima svojo šolo, ki je del oddelka za razvoj kadrov.

Stanje in težave povezane s pomanjkanjem usposobljene
delovne sile (S katerimi težavami se sooča podjetje in kje je
pomanjkanje usposobljene delovne sile najbolj opazno?)
Zaradi reorganizacije podjetja se je zmanjšalo število delovnih mest, ki niso
direktno povezana s proizvodnjo.
V podjetju trenutno povečujejo oddelek montaže, kar je rezultat strateškega
uvajanja sprememb. Oddelek se je v nekaj letih povečal s 50 na 250
zaposlenih. In v naslednjih petih letih se pričakuje povečanje oddelka še za
100 zaposlenih.
Povprečna starost zaposlenih je 43 let. Oddelek za razvoj kadrov napoveduje
pomanjkanje kadra za nekaj delovnih mest, kot so na primer orodjarji.
Trenutno zaposleni na the delovnim mestih so starejši in na ta delovna mesta
ni mogoče pridobiti dovolj novih kadrov.
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Usposabljanje zaposlenih
Okoli 50% novih zaposlenih ima zaključeno začetno poklicno izobrazbo in
okoli polovica le-teh doseže poklicno izobrazbo preko internega sistema
usposabljanj. Ta usposabljanja so sestavljena iz modulov. Preko tega
sistema podjetje ugotavlja in razvija kompetence zaposlenih. Udeležba na
usposabljanjih je obvezna za določena delovna mesta v podjetju. Za določena
delovna mesta je celo obvezno uspešno zaključiti enega ali več modulov v
programu usposabljanja.
Za delavce zaposlene za določen čas, neuspešen zaključek modula pomeni
lahko tudi slabše možnosti za podaljšanje pogodbe.
Ob zaključku modula zaposleni ne pridobijo uradno priznanega certifikata.
Podjetje pa bi si želelo, da bi njihova usposabljanja lahko zaključili z uradno
priznanimi certifikati. S tem bi se povečala transparentnost kvalifikacij tudi
izven podjetja.
V podjetju pojmujejo sistem usposabljanj kot sistem upravljanja z znanjem.
Podjetje izvaja tudi program povečevanja privlačnosti delovnega okolja za vse
zaposlene. Program se koncentrira na: izboljšanje delovnih pogojev,
izboljšanje varnosti in varovanje zdravja pri delu, spodbujanje osebnega
razvoja zaposlenih. Z različnimi ukrepi se podjetje trudi izboljšati delovno
klimo, v kateri bodo zaposleni bolje delali sedaj in v prihodnosti.
Kot v vsakem velikem podjetju, imajo tudi svet delavcev, ki je aktivno
udeležen v razgovorih o razvoju kadrov in usposabljanjih. Svet še posebej
ščiti tiste zaposlene, ki so manj ambiciozni glede udeležbe na usposabljanjih.
Pomemben premik v razvoju je t.i. vitko razmišljanje ali vitka proizvodnja. Če
hočeš več proizvesti z manj ljudmi, morajo biti ti ljudje pametnejši. Podjetje
ima mentorje za t.i. vitke time. Vitko razmišljanje in vitka proizvodnja
zahtevata osebje z več kompetencami.
Pred kratkim je podjetje uvedlo spremembe v svoji poslovni strategiji.
Poudarek so sedaj prenesli na avtomobilske dele, ki se uporabljajo pri
servisiranju avtov in ne več na dele za nove avtomobile. S tem se je
pomembnost posameznih oddelkov v podjetju spremenila. Oddelki, ki
sestavljajo dele so postali bolj pomembni od oddelkov, ki oblikujejo kovinske
dele na stiskalnicah. To je pomenilo tudi spremembe v potrebnem kadru in
njihovih pričakovanih kompetencah. S tem se je spremenilo tudi usposabljanje
v podjetju ter iskanje potrebnih kadrov na trgu dela.
Zaradi primanjkovanja kadrov so se v podjetju začela izvajati interna
usposabljanja, kot na primer zaključevanje izdelkov.
Sprememba v proizvodnji je pomenila tudi spremembe v delu posameznih
oddelkov. Če pride do napak in zastojev v montaži, mora oddelek vzdrževanja
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hitreje reagirati in odpraviti napake, kot če se to zgodi na katerem drugem
oddelku. Pričakujejo, da se bodo te spremembe še nadaljevale v prihodnje.
Pred kratkim so začeli uvajati tudi nove tehnike varjenja. Na splošno se je
kompleksnost tehnologij zelo povečala in zato je potrebno tudi bolj
kompleksno tehnološko znanje za upravljanje z njimi.
Podjetje dobiva tudi vse več nujnih naročil, kar zahteva tudi večjo fleksibilnost
od zaposlenih.

Zaposlovanje novih kadrov
Podjetje uporablja različne metode iskanja novih kadrov: obveščanje javnosti,
časopisi, internet, sodelovanje s šolami, na zaposlitvenih sejmih in
sponzorstva. Zavodi za zaposlovanje ne predstavljajo pomembnega partnerja
v tem procesu. V preteklosti podjetje ni bilo zadovoljno s kadri, ki jih je
posredoval zavod z zaposlovanje. V tem trenutku podjetje išče varilce in
montažerje, ki pa jih je težko najti na trgu dela.

Kriteriji za zaposlovanje novih delavcev
Glavni kriteriji pri zaposlovanju novih kadrov so delovne izkušnje, zaključena
vsaj ustrezna poklicna šola ter želja po učenju. Včasih pa se zaposleni brez
ustrezne šole, vendar z ustreznimi delovnimi navadami in željo po razvoju
razvijejo v boljše kadre, kot tisti z ustrezno izobrazbo.
Trenutne težave z iskanjem novih kadrov so delno rezultat poslovnega cikla in
delno rezultat spremembe v strategiji poslovanja podjetja.
Zaposlovanje delavcev iz Vzhodno evropskih držav pa podjetje ne načrtuje v
velikem obsegu.

Pristopi k zmanjševanju /preprečevanju pomanjkanja
usposobljene delovne sile na ravni proizvodnje
Vključevanje v izobraževanje in usposabljanje preko sodelovanja s
poklicnimi šolami
Dijaki imajo možnost opravljati vajeništvo v podjetju. Preko tega dobijo
praktično izkušnjo o delu v podjetju. Vsak oddelek ima koordinatorja, ki
usmerja dijake na vajeništvu, ki prihajajo iz šole, ki je v podjetju. Šola ima
vsako leto okoli 60 dijakov (15-20 na ravneh 2 ali 3, veliko skupino varilcev na
ravni 1 nizozemskega poklicnega izobraževanja). Vajence izberejo preko
razgovora ter praktičnega in teoretičnega testa. Le peščica dijakov zapusti
šolo še preden jo uspešno zaključijo. Nekateri pa zapustijo podjetje v kasnejši
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fazi, ko ugotovijo, da jim delo ne ustreza. Šola v podjetju se je obdržala zaradi
tega, ker za nekatere vsebine ne obstaja izobraževalni program. Ravno
zaradi tega pričakujejo, da se bo šola še povečala v prihodnosti.
Po izkušnjah podjetja, so izobraževalni programi na ravneh 2 in 3 postali ožji.
Podjetje mora zato samo pokriti razlike v vsebini, posebej na področju
tehničnega risanja in branja tehničnih risb ter kovinskih konstrukcij.
Tako je pred petimi leti podjetje začelo v sodelovanju s šolo izvajati program s
področja elektro-tehnike ter montaže. Razlog za to je bilo uvajanje robotov v
proizvodnjo. Ker šolski program ne pokrije vseh vsebin, v podjetju
usposabljajo za manjkajoče vsebine.
Na Nizozemskem je v izobraževanju viden prehod na kompetence. Podjetje
sodeluje z nekaterimi šolami pri eksperimentalnih projektih uvajanja
kompetenčnega pristopa.
V nekaterih programih, ki jih izvajajo v podjetju,
teoretične vsebine v podjetju.

učitelji iz šol podajajo

Nadaljnje usposabljanje
Redno se izvajajo razgovori med vodji in zaposlenimi pri katerih se
dogovarjajo tudi o osebnem načrtu razvoja. Potrebe po nadaljnjem
usposabljanju so del osebnega načrta razvoja. Vse potrebe po nadaljnjem
usposabljanju zbira oddelek za razvoj kadrov. Celoten načrt usposabljanj pa
mora potrditi odbor direktorjev. Usposabljanja se izvajajo v različnih oblikah:
šola v podjetju, notranji ali zunanji tečaji varjenja, notranji programi
usposabljanj, poklicna šola. V podjetju nimajo stroge ločitve med začetnim in
nadaljnjim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.
Podjetje se poslužuje sredstev ESS kolikor je le mogoče pri izvajanju
usposabljanj.
Zaposlovanje novih kadrov
V preteklosti je imelo podjetje posebne programe za zaposlovanje žensk.
Program ni bil posebno uspešen, verjetno tudi zaradi 3-izmenskega dela.
Kljub temu pa nekaj žensk, ki so jih uspeli takrat zaposliti, še vedno dela v
podjetju.
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Podjetje 2
Podatki o podjetju:
Podjetje ima 45 zaposlenih in proizvaja kovinske elemente s CNC stroji za rezkanje
in struženje. Je neodvisno, družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred 50 leti.
Locirano je nemško-nizozemski meji, v regiji, ki je zgodovinsko povezana z
livarstvom.
Kovinski in plastični deli se izdelujejo za proizvodna podjetja v serijah med 50 in 1000
izdelki. Največji element je velik 70 milimetrov.
Poleg proizvodnje izvajajo tudi nekaj sestavljalnih del z uporabo lepljenja ali varjenja.
Večina njihovih strank ima sedež na Nizozemskem, le nekaj v Nemčiji. Podjetje nima
velike konkurence, niti na trgih nizko vrednostjo delovne sile.
V zadnjih treh letih se je število zaposlenih povečalo za 5 ljudi. Po izobrazbeni
strukturi je 5 zaposlenih brez kvalifikacije ali so polkvalificirani, 38 je kvalificiranih
delavcev in 2 imata izobrazbo na višji ravni. Večina zaposlenih je starih med 20 in 30
let. Fluktuacija zaposlenih je nizka. Zaposlujejo tudi 6 Nemcev, kar je v zadovoljstvo
obeh strani.

Stanje in težave povezane s pomanjkanjem usposobljene delovne
sile (S katerimi težavami se sooča podjetje in kje je pomanjkanje
usposobljene delovne sile najbolj opazno?)
Zaposlovanje novih kadrov
Iskanje novih kadrov se opravlja preko neformalnih poti. Delovna praksa ter
zaposlovanje za vikend ali preko počitnic so načini na katere podjetje lahko dobro
spozna potencialne nove kadre. Včasih se je zgodilo, da so mladi ljudje, ki so delali v
podjetju v času počitnic, niso pa bili vpisani v tehnične programe, spoznali stroko in
se preusmerili v izobraževalni program s področja tehnike.
Zavod za zaposlovanje v regiji ne uporabljajo, saj jim ne zagotavlja ustreznega kadra.
Prijavljeni na zavodu niso ustrezni za podjetje, poleg tega tudi zaposleni na zavodu
ne poznajo kovinske industrije dovolj dobro, da bi znali iskati ustrezne kadre. Podjetje
ima boljše izkušnje z zavodom za zaposlovanje na nemški strani meje. Z njihovim
sodelovanjem so uspeli zaposliti nekaj novih ljudi. Vendar je bilo težko primerjati
nemške in nizozemske kvalifikacije. Podjetje ni poznalo nemškega izobraževalnega
sistema ter njihovih kvalifikacij, zavod za zaposlovanje pa jim ni znal pomagati pri
tem.
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Trenutno potrebujejo izkušenega CNC rezkalca in operaterja na CNC stružnici. Obe
delovni mesti je težko zapolniti. Podjetju ni težko najti neizkušene delavce, je pa zelo
težavno najti izkušene strojnike.
Kriteriji za zaposlovanje novih delavcev
Glavni kriterij pri izbiri novih kadrov je njihova izobrazba (raven in smer), izkušnje in
še posebej na katerih strojih so že delali. Pomembni so tudi osebnostni elementi.
Delavci morajo biti sposobni delati v timu, komunicirati in biti zanesljivi.
Velika težava pri zaposlovanju novih kadrov je da želijo imeti kadre, ki so sposobni
delati na različnih strojih. Ker so izdelki, ki jih podjetje proizvaja vse bolj kompleksni,
se zahteva tudi od zaposlenih več tehničnih znanj. Posebej so zaradi prehoda na
CNC stroje potrebna znanja programiranja. Kadre s temi znanji pa je težko najti.

Nadaljnje usposabljanje
Od vseh novo zaposlenih se že od začetka zaposlitve pričakuje redno nadaljnje
usposabljanje.

Pristopi k zmanjševanju /preprečevanju pomanjkanja usposobljene
delovne sile na ravni proizvodnje
Vključevanje v izobraževanje in usposabljanje preko sodelovanja s poklicnimi
šolami
Povezovanje podjetja s poklicnimi šolami je različno glede na stopnjo izobraževanja:


Vajence na ravni 2 podjetje usposablja v sodelovanju z regionalnim centrom za
praktično usposabljanje.



Na ravni 3 se vajenci na CNC strojih usposabljajo v samem podjetju ob podpori
Kenteq (MentorPlus). Kenteq je odgovoren za mentorstvo in spremljanje
vajencev v podjetju.



Na ravni 4 (strojništvo) pa se izobraževanje ne izvaja v obliki vajeništva, temveč
kot redno šolanje z nekaj krajšimi obdobji praktičnega usposabljanja v podjetju.
V podjetju želijo imeti vse zaposlene vsaj z ravnijo 3 kvalifikacije. Ravno zaradi
te želje, je še težje najti ustrezen kader za zaposlitev.

Podjetje ima redne stike s šolo, vendar ni zadovoljno s podporo, ki jo šola daje
dijakom. O njihovem mnenju šola nima dovolj stikov s podjetjem in dijaki ne dobijo
dovolj praktičnih znanj, ki bi jih pripravila na samo usposabljanje v podjetju.
Direktor podjetja je mnenja, da programi srednjega poklicnega izobraževanja niso
zadovoljivi, da so preozki in da dajo premalo znanj iz matematike in materialov. Po
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njegovem mnenju se šole preveč trudijo zadovoljiti potrebe dijakov in postajajo
prelahke. Novi kadri, ki jih zaposlujejo po šoli imajo premalo spretnosti in znanj, ko
prihajajo v njihovo podjetje.
Nadaljnje usposabljanje
Nadaljnje usposabljanje je zelo stimulirano. Zaposlene se spodbuja, da se
udeležujejo vseh usposabljanj. To pomeni, da usposabljanje ni nujno vedno direktno
povezano s potrebami podjetja. Potrebna usposabljanja pa ugotavljajo z razgovori z
zaposlenimi, preko ugotavljanj napak na strojih in preko postopkov priznavanja
predhodno pridobljenih znanj. V teh postopkih uporabljajo zunanje ocenjevalce in kot
rezultat lahko posameznik pridobi certifikat ali pa svetovanje o potrebnem nadaljnjem
usposabljanju.
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Podjetje 3
Podatki o podjetju:
Podjetje proizvaja kovinske elemente s CNC stroji za rezkanje in struženje. Večina
izdelkov je velikega obsega. Včasih, ko je potrebno sestavljanje izdelkov v podjetju
izvajajo tudi varjenje.
Je neodvisno, družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno pred 13 leti. Locirano je v
bližini Rotterdama, v regiji, ki ima pristanišče in ladjarsko industrijo.
Podjetje ne proizvaja lastnih izdelkov. Produkte dobavlja za različne sektorje; npr.
živilsko industrijo, ladjarsko industrijo, zemeljske izkope. Primeri produktov so
ladijska krmila, toplotni jaški, itd. Deli, ki jih proizvajajo so različni po velikosti in
segajo od 9 milimetrov do 6 metrov velikosti. Serije so majhne, v večini primerov gre
za do 20 kosov. Poleg rezkanja in struženja, včasih izdelke tudi varijo ali izdelujejo
kovinske konstrukcije. Pri tem sodeluje en zaposleni.
Podjetje pridobiva posle na podlagi priporočil dosedanjih strank.

Stanje in težave povezane s pomanjkanjem usposobljene delovne
sile (S katerimi težavami se sooča podjetje in kje je pomanjkanje
usposobljene delovne sile najbolj opazno?)
Filozofija podjetja
Do pred nekaj leti se je podjetje držalo načela, da ne smejo zavrniti nobenega
povpraševanja ali naročila. Vendar so zaradi tega imeli težave z dobavnimi roki. K
temu pa je botrovala tudi slaba organizacija dela. Pred kratkim so spremenili politiko
poslovanja in so bolj kritični pri sprejemanju naročil. Zdaj se odločajo glede na to ali
izdelek ustreza njihovi tehnologiji in metodam dela in preverijo tudi kako so načrtovali
delo. S tem so roki dobave postali manjši problem.
Kadri
Podjetje zaposluje skupaj 20 ljudi, od teh jih 17 dela v direktni proizvodnji. Podjetje je
začelo s poslovanjem z enim zaposlenim in v nekaj letih zraslo v današnji obseg.
Pred nekaj leti so sprejeli odločitev, da se ne bodo več širili saj bi to zahtevalo
spremembe v organizacijski strukturi ter selitev v večje prostore.
Večina zaposlenih je starih med 18 in 35 let, 4 pa so stari okoli 50 let. Fluktuacije
zaposlenih v podjetju ni. Ker je večina zaposlenih relativno mladih se ne bojijo
primanjkljaja usposobljenih ljudi zaradi prezgodnjega upokojevanja.
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V podjetju nimajo razvitih posebnih strategij razvoja kadrov in tudi ni posebnega
oddelka za to. Podjetje nima sistema upravljanja z znanjem saj se ne bojijo, da bi jih
zaposleni začeli zapuščati. So pa, ko je zbolel lastnik, opazili, da imajo slabo
arhivirana naročila. Zaradi tega so organizirali boljše arhiviranje ključnih podatkov o
naročilih in naročnikih. Delno so to nalogo izpolnili pred kratkim.
Podjetje ima 5 let že težave z iskanjem izkušenih kadrov na trgu dela.
Vsakodnevno delo
Vsak zaposlen dela na enem stroju in ve vse o stroju na katerem dela. Programiranje
strojev se izvaja na stroju samem.
Ker so izdelki veliki in zahtevajo veliko materiala za njihovo izdelavo, je tudi škoda, ki
lahko nastane lahko zelo draga. Zaradi tega mora upravljavec stroja v času
celotnega procesa spremljati obdelavo.
Za obdelavo kovin se uporabljajo CNC stroji in večina je računalniško vodena, le
nekaj jih je še konvencionalnih. Stroji nimajo vsi enakih kontrolnih sistemov in izguba
zaposlenega bi pomenila veliko izgubo znanja za podjetje.
Običajno zaposleni delajo vedno na istih strojih. Tu nastaja riziko, v kolikor bi
zaposleni odšel iz podjetja oz. je dalja časa nenačrtovano odsoten. Saj je nemogoče
preprosto nadomestiti manjkajoče z drugim zaposlenim.
Nadaljnje usposabljanje zaposlenih
Nadaljnje usposabljanje se ne spodbuja posebej. V 13 letih obstoja podjetja ni bil še
noben zaposleni udeležen na kakršnemkoli usposabljanju. Zaposleni, ki bi si to želel
mora sam zaprositi pri vodstvu za dovoljenje. Podjetje nima posebnega sistema za
odločanje o takih zahtevah.

Pristopi k zmanjševanju /preprečevanju pomanjkanja usposobljene
delovne sile na ravni proizvodnje
Vključevanje v izobraževanje in usposabljanje preko sodelovanja s poklicnimi
šolami
Do lanskega leta so imeli v podjetju vsako leto dva nova vajenca. Trenutno imajo v
podjetju dva vajenca, ki sta začela lansko leto z vajeništvom in ena od teh je dekle.
Usposabljata se v klasičnem programu za rezkanje in struženje na ravni 2
nizozemskega poklicnega izobraževalnega sistema. Večino časa sta v procesu
proizvodnje. Direktor podjetja in en zaposleni sta zadolžena za spremljanje vajencev
(oba imata status mentorjev Kenteq-a). Večina vajencev po zaključenem vajeništvu
ostane v podjetju.
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Enkrat letno podjetje obišče nekdo iz šole. Tisti, ki so odgovarjali na intervju so
nezadovoljni z učnimi metodami, ki jih uporablja šola. Po njihovem mnenju imajo
dijaki premajhno bazično znanje ter niso motivirani za delo. Podjetje ne uvaja
nobenih ukrepov, da bi to odpravilo.
Trenutno niso vzeli v podjetje novih vajencev saj je njihova prioriteta v tem trenutku
spremeniti organizacijsko strukturo podjetja in izboljšati procese dela.
Zaposlovanje novih kadrov
Nove kadre iščejo preko oglasov v regionalnih časopisih. Avtomatično oglašujejo tudi
preko interneta.
Pri tem ne uporabljajo zavoda za zaposlovanje, saj se jim ne zdi učinkovit. Trenutno
iščejo rezkalca na CNC stroju ter upravljavca CNC stružnice. V zadnjih petih letih so
imeli velike težave pri iskanju ustreznih kadrov. Prijavljene izbirajo v glavnem na
podlagi njihovih tehničnih spretnosti. Izkušenj ne zahtevajo, saj smatrajo, da je
nemogoče najti izkušene kadre na trgu.
Podjetje je pripravljeno zaposlovati tudi starejše delavce.
Podjetje ne izvaja nobenih aktivnosti, da bi izboljšalo primanjkljaj usposobljenih
kadrov s povezovanjem z drugimi podjetji (npr. promocija zaposlovanja v kovinsko
predelovalni industriji).
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Primeri dobrih praks - Slovenija
Podjetje 1
Splošni podatki o podjetju
Podjetje opisano v poročilu je nastalo z združitvijo dveh podjetij, ki sta poslovali že od
leta 1959. Ob ustanovitvi leta 2001 so postali del matične družbe, ki je sestavljena iz
25 odvisnih družb, delujočih v osmih državah. V opisanem podjetju je trenutno
zaposlenih 833 oseb, v celotni matični družbi pa je zaposlenih okrog 7000 oseb.
Podjetje beleži stalno rast prihodkov, ki so v letu 2007 znašali 71 mio EUR.
Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja in razvoj delov za avtomobilsko industrijo.
Osnovne tehnologije, ki jih uporabljajo so: gravitacijsko litje, mehanska obdelava in
varjenje. Proces proizvodnje v mehanski obdelavi pretežno teče na NC in CNC
strojih, ki so postavljeni v proizvodnih linijah.
Glavni kupci podjetja so avtomobilski proizvajalci. Podjetje svoje kupce obravnava
individualno, svoje aktivnosti pa v celoti usmerja k zvestobi kupcu in ohranjanju
pridobljenih kupcev.
Podjetje deluje v zelo zahtevni panogi, kjer je mogoče zmagovati le z znanjem in
inovativnostjo, s sodelovanjem z univerzami in inštituti ter s kreativnimi sodelavci, ki
do družbe čutijo tudi pripadnost.
V podjetju si stalno prizadevajo optimizirati postopke proizvodnje. Za zagotovitev
konkurenčnosti stalno posodabljajo tehnološko opremo in vpeljujejo nove proizvodne
linije. Uvajajo nove tehnologije za učinkovitejšo in bolj kakovostno spremljanje
celotnega procesa nastajanja izdelka ter zagotavljanje kakovosti po konkurenčni
ceni.
V podjetju se zavedajo, da so za kakovost potrebni vsi, za nekakovost pa samo
eden. Podjetje je organiziralo poslovanje v skladu s standardi, ki veljajo na področju
kakovosti, posebno na področju avtomobilske industrije.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s pomanjkanjem
kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na kakšen
način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne sile?)
V okolju, kjer deluje podjetje, je bila predelovalna dejavnost v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja v veliki krizi. Veliko podjetij je šlo v stečaj. To je imelo zelo
negativne posledice na odločanje mladih za poklicne programe, predvsem na
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področju strojništva in elektroindustrije. Starši niso pustili otrokom da se odločijo za
poklice, v katerih so sami izgubili delo. Delo v predelovalni dejavnosti so jim
prikazovali kot nezanesljivo, težko in umazano. To je povzročilo, da na trgu delovne
sile primanjkuje ena generacija kvalificiranih delavcev. Starejši delavci, ki so obdržali
delo, počasi odhajajo v pokoj, mlajših, usposobljenih kvalificiranih delavcev, ki bi
prevzeli njihovo delo, pa primanjkuje.
V podjetju zaposlujejo predvsem strokovnjake s področja strojništva, metalurgije in
ekonomije. Največje število zaposlenih predstavljajo kvalificirani delavci s četrto
stopnjo izobrazbe (strugarji, rezkalci, ključavničarji), sledijo pa jim delavci s peto
stopnjo izobrazbe (strojni tehniki).
Zaradi deficitarnosti navedenih poklicev na trgu delovne sile primanjkljaj rešujejo
tako, da zaposlujejo tudi delavce s poklici, ki niso iz področja kovinarstva. Taki
delavci so primerni predvsem za delo v serijski proizvodnji (proizvodnih linijah), kjer je
vse določeno s standardi in predpisanimi procedurami. Za tako delo potrebujejo
delavce, ki so se pripravljeni priučiti na delovno mesto in sprejeti pravila, hierarhijo
vodenja in sistem upravljanja. Od takih delavcev pričakujejo predvsem pripravljenost
za delo in usposabljanje in funkcionalno pismenost (branje in razumevanje navodil).
Za delavce, ki nimajo poklica iz področja kovinarstva, je potrebno interno
usposabljanje za izvajanje del na strojih, ter večji nadzor nad njihovim delom. Izmed
delavcev, ki niso s področja kovinarstva, imajo najboljše izkušnje s tekstilnimi
delavkami. Zaradi krize v tekstilni dejavnosti, je takih delavk veliko na trgu delovne
sile. Naučene so dela za tekočim trakom, ponavljajočih gibov, negotovega delovnega
mesta zato se hitro vklopijo v sistem dela v podjetju. Približno v enem tednu se
usposobijo za opravljanje določene delovne operacije.
Seveda taki delavci ne morejo napredovati v hierarhiji podjetja kot operaterji
proizvodnih linij, vodje oddelkov ali vodje izmene.
Od kvalificiranih delavcev s področja kovinarstva pričakujejo predvsem poznavanje
materialov in osnovnih delovnih postopkov v panogi. Zadnja leta opažajo predvsem
pomanjkanje kvalificiranih delavcev na področju metalurgije.
V podjetju opažajo, da se je zadnja leta spremenila vloga tehnikov. To so dijaki, ki so
končali štiriletno strokovno izobraževanje. Razvojno delo ni več v njihovi domeni,
postali so bolj operativni delavci. Začetniki so operaterji na strojih (predvsem
računalniško vodenih), kasneje napredujejo v upravljalce linij, tehnične vodje
oddelkov, vodje vzdrževanja. S tem so se spremenile tudi njihove kompetence.
Vedeti morajo več o računalniško vodenih strojih, vodenju ljudi, psihologiji, timskem
delu, organizaciji proizvodnje, kot pa o bazičnih znanjih panoge. V podjetju
pričakujejo, da si bodo dijaki vse te kompetence pridobili v novem formalnem
izobraževalnem programu Tehnik mehatronike, ki se je začel izvajati v lanskem
šolskem letu.
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Veliko težavo vidijo v tem, da šolski sistem spodbuja dijake, da po končanem
triletnem poklicnem izobraževanju takoj nadaljujejo šolanje (še dve leti) in postanejo
tehniki. Za nadaljevanje šolanja se odločajo predvsem najboljši dijaki. S tem stroka
izgublja najboljše kvalificirane delavce v bazičnih poklicih panoge kot so: strugarji,
rezkalci, ključavničarji, predelovalci in oblikovalci kovin.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Stalno dodatno usposabljanje zaposlenih
V podjetju nenehno usposabljajo in vzgajajo lastne kadre, ki z leti prevzemajo ključne
položaje v podjetju.
Razvojni načrt izobraževanja delavcev oblikujejo na podlagi letnih razgovorov
zaposlenih z vodstvenimi kadri (vanje so vključeni vsi zaposleni). Letni razgovor kot
način komunikacije in upravljanja medsebojnih odnosov med vodjem in sodelavcem v
podjetju poteka že nekaj let. Praksa je pokazala, da je to dobra priložnost za
izboljšanje delovnih razmer, medsebojnega razumevanja in sodelovanja. Po teh
razgovorih določijo aktivnosti, ki jih uresničujejo z usposabljanjem in izobraževanjem,
z razporejanjem zaposlenih na enaka ali podobna delovna mesta, horizontalno ali
vertikalno. Vse spremembe na delovnem mestu so v obojestranskem interesu,
upoštevajo potrebe podjetja in zaposlenega.
Večino izobraževalnih oblik (85 odstotkov) organizirajo znotraj podjetja, v lastnih
učilnicah in lastnih proizvodnih procesih. Na ta način skrbijo za hitrejši prenos znanja
znotraj podjetja, zmanjšujejo stroške organizacije in izvedbe ter vgrajujejo zasnovo
učečega se podjetja.
Vodja oddelka je zadolžen za usposabljanje delavcev v svojem oddelku. Vodja
kadrovske službe se z vodji oddelkov dogovori, katera znanja in kompetence bodo
zaposleni potrebovali. V decembru in januarju na osnovi potreb podjetja in
predvidene poklicne kariere in želja posameznega delavca ocenijo katera
izobraževanja so še potrebna.
Delavci se izobražujejo izven podjetja predvsem za pridobivanje formalne izobrazbe.
V podjetju so pripravljeni podpirati formalno izobraževanje v smeri, ki je zanimiva za
strategijo firme, ker dobijo delavci večjo širino, motivacijo in osebnostni razvoj,
vendar ne veliko višje kot je potrebno za delovno mesto.

Investiranje v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Uresničevanje strateških ciljev podjetja, zahtevno tehnološko delo in razvoj zahtevajo
obsežno, usmerjeno vlaganje v znanje in sposobnosti delavcev. Z izobraževalno
dejavnostjo pa sočasno spodbujajo tudi osebnostni razvoj zaposlenih. V letu 2007 je
število ur usposabljanja na zaposlenega doseglo povprečno 41,7 ur.
Vsebine izobraževanja in usposabljanja, ki so zajele največ ur, so:
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•
•
•
•
•

medsebojna komunikacija in timsko delo,
jezikovni tečaji,
zagotavljanje kakovosti po metodi 6 Sigma,
projektiranje v programu Catia, Unigraphics, Pro/engineer,
računalniški tečaji.

Delavci se morajo zavedati, da predstavljajo del poslovnega procesa in da v tem
procesu aktivno sodelujejo. Zavedati se morajo pomena kakovosti in varovanja
okolja. Čutiti morajo pripadnost podjetju in pokazati pripravljenost za stalno
izobraževanje. Razumeti morajo filozofijo delovanja podjetja in se aktivno vključiti v
doseganje strateških ciljev, ki si jih je zastavilo podjetje.
Usposabljanje nekvalificiranih in neustrezno kvalificiranih delavcev
Ne glede na poklicno izobrazbo posameznika, ki se zaposli v proizvodnji, izvedejo
dodatne postopke in procedure pri usposabljanju na novo zaposlenih delavcev. Ti
postopki so popolnoma enaki, ne glede na to, ali zaposlujejo delavca s poklicem iz
področja kovinarstva ali ne.
Za vsakega novo zaposlenega delavca je predviden obseg usposabljanja za priučitev
na delovno mesto v obsegu približno 40 ur. V to je vštet tudi UVAJALNI SEMINAR za
novo zaposlene, kjer se jim predstavi:
•
•
•

organiziranost podjetja
podjetniška kolektivna pogodba
politika kakovosti

Delavci dobijo interno potrdilo o usposobljenosti za delo na določenem delovnem
mestu oziroma o usposobljenosti za določeno delovno operacijo.
Prilagojeno usposabljanje se izvaja tudi ob prerazporeditvi delavca na drugo
obdelovalno linijo, ali znotraj obdelovalne linije, ko se usposobi za dodatne operacije
– usposobljenost za delo na več strojih (večopravilnost delavca).

Promocija za krepitev ugleda podjetja in poklicev s področja tehnike in
tehnologije
Podjetje želi povečati zanimanje za deficitarne poklice, zato izvaja promocijske
akcije, v katerih želi mlade navdušiti za delo v podjetju.
Zavedajo se, da starši v veliki večini primerov odločajo o poklicni odločitvi svojih
otrok. Organizirajo dneve odprtih vrat, na katere poleg otrok, ki se odločajo za
poklicno pot, vabijo tudi njihove starše. Staršem in otrokom želijo pokazati, da so se
razmere v panogi spremenile, da delo v panogi ni več tako naporno in umazano, kot
je bilo včasih.
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V podjetje povabijo ravnatelje in poklicne svetovalne delavke iz osnovnih šol.
Predstavijo jim delo v podjetju in posamezna delovna mesta, da bi znali navdušiti
mlade za deficitarne poklice. Podpirajo delo tehničnih krožkov in sponzorirajo razna
tekmovanja s področja tehnike in tehnologije v osnovnih šolah.
Poklicnim šolam ponujajo učna mesta za praktično izobraževanje dijakov med
šolanjem. Zavedajo se, da tako dajo dijaku možnost da spozna podjetje in način dela
v podjetju. Prav tako s tem tudi sami spoznajo primerne dijake in jih z raznimi
stimulacijami (štipendije, možnost napredovanja, nadaljnjega izobraževanja, gradnja
kariere..) prepričajo, da se zaposlijo v njihovem podjetju.

64

Podjetje 2
Splošni podatki o podjetju
Podjetje, opisano v poročilu je bilo ustanovljeno leta 1994. Nastalo je na lokaciji
velikega podjetja z 1400 zaposlenimi, ki je šlo v stečaj. Podjetje je začelo poslovanje
z 30 zaposlenimi in 0,9 milijona EUR prihodkov od prodaje na domačem in tujem
trgu. Trenutno imajo 95 do 100 zaposlenih in ustvarijo do 5 milijonov EUR prihodkov.
Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja kovinskih izdelkov, strojev in naprav. Imajo
lastni proizvodni program, ki obsega izdelavo traktorskih nakladalcev, kamionskih
dvigal in kotlov za prevoz litega asfalta. Izdelujejo tudi izdelke po naročnikovi
dokumentaciji. V okviru prostih strojnih kapacitet nudijo tudi proizvodne storitve na
naročnikovem oziroma lastnem materialu, ki vključujejo predvsem razrez materiala in
strojno obdelavo in izdelavo.
Podjetje je izvozno usmerjeno, saj znaša realizacija podjetja na tujem trgu približno
80-90 % celotne realizacije. Njihovi najpomembnejši kupci so iz Nemčije, Avstrije,
Italije in Švedske.
Kot svojo največjo prednost vidijo kvaliteten strojni park, predvsem stroje za obdelavo
izdelkov velikih dimenzij. Usposobljeni kvalificirani kadri jim omogočajo izdelavo
kvalitetnih izdelkov v dogovorjenih rokih.
Vizija podjetja je nadaljevati s trendom rasti, dolgoročen razvoj lastnih izdelkov in
storitev na področju razreza, varjenja in mehanske obdelave težkih kovinskih
izdelkov in konstrukcij. Pri tem želijo vzpostaviti dolgoletna strateška partnerstva s
tujimi partnerji.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s pomanjkanjem
kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na kakšen
način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne sile?)
V podjetju prevladujejo delavci, ki imajo IV stopnjo strokovne izobrazbe, in so si
pridobili poklic ključavničar, kovinostrugar in varilec.
Pri delavcih s V. stopnjo izobrazbe prevladuje poklic Strojni tehnik. Ti delavci so
usposobljeni za delo na numerično krmiljenih strojih, razvoj tehnologij in za vodenje
delovnih skupin.
V začetku poslovanja podjetje ni imelo težav pri zagotavljanju kvalificirane delovne
sile. Na trgu je bila velika ponudba zaradi stečaja več podjetij s podobno dejavnostjo,
v lokalnem okolju. Zaposlili so predvsem delavce srednjih let, ki so bili že ustrezno
usposobljeni in so imeli delovne izkušnje. Sedaj so ti delavci pred upokojitvijo. Mladi
65

pa se zadnja leta ne odločajo za poklicne šole. V podjetju se tako soočajo s težavo,
kako nadomestiti delavce, ki se bodo upokojili.
Podjetje ne načrtuje potreb po izobraževanju delavcev za prihodnost. Prilagajajo se
trenutnim potrebam. Vseeno pa dajejo prednost splošnim kompetencam, ki bodo
pomembne tudi v prihodnosti. Pomembno je sistematično prenašanje znanja med
zaposlenimi predvsem s starejših na mlajše delavce.
V skladu z usmeritvijo podjetja bodo na strokovnem področju podpirali izobraževanja
na področju varjenja, tehnologije obdelave in površinske zaščite kovin.
Podjetje želi tudi v prihodnosti ohraniti podoben proizvodni program, kot ga ima
sedaj. Možno je, da se bodo v prihodnosti zamenjali le strateški partnerji. Iz tega
razloga ne pričakujejo velikih sprememb v potrebah po kvalificirani delovni sili.
Vizija podjetja je nadaljevati s trendom rasti, dolgoročen razvoj lastnih izdelkov in
storitev na področju razreza, varjenja in mehanske obdelave težkih kovinskih
izdelkov in konstrukcij. Pri tem želijo vzpostaviti dolgoletna strateška partnerstva s
tujimi partnerji.
Pričakujejo, da bodo bodoči kvalificirani delavci imeli v času šolanja več praktičnega
izobraževanja, predvsem v delovnem procesu. To bo omogočilo, da se bodo že med
šolanjem usposobili za konkretno delo v podjetju.
Kadar podjetje pridobi večji projekt, najame dodatno delovno silo preko kadrovske
agencije. Najemajo predvsem Varilce in Operaterje CNC strojev. Z najetimi delavci
imajo dobre izkušnje. So primerno strokovno usposobljeni in pripravljeni delati več
kot domači delavci.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo
pomanjkanja kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Stalno dodatno usposabljanje zaposlenih
Podjetje ne načrtuje kariere oziroma izobraževanja posameznega zaposlenega
delavca. Vodje oddelkov na osnovi predvidene strategije razvoja podjetja definirajo
znanja in izobraževanja, ki bodo potrebna za doseganje ciljev, ki si jih je podjetje
zastavilo. Podjetje potem ponudi taka izobraževanja zaposlenim. Željo po določenem
izobraževanju lahko izrazijo tudi sami delavci. Če so želje v skladu s potrebami
podjetja, jih podjetje podpre. Podpirajo predvsem izobraževanja iz znanja tujih
jezikov, varjenja, CNC tehnologij. Izobraževanja za specialistična strokovna področja
podpirajo le, če je za to v podjetju trenutna potreba.. Kljub ponudbi se delavci
večinoma ne želijo udeleževati dodatnih izobraževanj. Večinoma se delavci
usposobijo neformalno s prenosom znanja med zaposlenimi. Iz tega razloga so
uvedli kroženje delavcev med posameznimi projektnimi skupinami.
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Veliko pozornost posvečajo izobraževanju delavcev za delo na velikih računalniško
vodenih strojih (CNC). Ti stroji so strateškega pomena za podjetje.

Investiranje v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Podjetje podpira nadaljnje izobraževanje delavcev in ga tudi sofinancira. Pogoj za to
je, da je izbrana smer študija v skladu s potrebami podjetja.
Delavci s srednjo poklicno izobrazbo (varilci, ključavničarji ) imajo možnost
nadaljevanja šolanja za pridobitev poklicne strokovne izobrazbe strojni tehnik (V
stopnja). Taki delavci običajno tudi po končanem šolanju ostanejo na istem delavnem
mestu v podjetju.
Delavci s srednjo strokovno izobrazbo strojni tehnik, lahko nadaljujejo šolanje za
pridobitev izobrazbe inženir strojništva ali diplomiran inženir strojništva.
Trenutno se 7 delavcev izobražuje za poklic Strojni tehnik in dva za poklic Inženir
strojništva.
Usposabljanje nekvalificiranih in neustrezno kvalificiranih delavcev
Podjetje nima posebnega programa za izobraževanje delavcev v podjetju. Za
posebna izobraževanja (tuji jeziki, računalništvo) najamejo tuje strokovnjake, ki
izobražujejo delavce v podjetju.
Delavci krožijo med različnimi delovnimi mesti in s tem neformalno prenašajo znanje
med seboj. Starejši prenašajo znanje na mlajše.
Posebno skrb posvečajo usposabljanju delavcev za delo na velikih CNC strojih. Za
delo na teh strojih vedno usposobijo delavca, ki se je že prej izkazal z delom v
podjetju. Dodelijo mu mentorja, ki ga uvaja v delo na stroju. Posebnega programa za
uvajanje nimajo. Delavec na začetku opravlja bolj enostavna dela, na koncu pa
vedno bolj zahtevne operacije. Uvajanje traja približno dve leti.
Imajo tudi usposobljenega mentorja za učence poklicnih šol, ki opravljajo praktično
izobraževanje v podjetju.
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Podjetje 3
Splošni podatki o podjetju
Anketirano podjetje ima 60-letno tradicijo na področju izdelave vodnih turbin,
hidromehanske opreme, črpalk, dvigal, hidravličnih stiskalnic in tlačno livnih strojev.
Korenine podjetja izvirajo iz poslovno-industrijskega sistema, ki je razpadel leta 1991.
V času obstoja je bil to eden največjih in najsodobnejših industrijskih objektov v
celotni bivši državi Jugoslaviji. Sistem se je ukvarjal predvsem z ulivanjem in izdelavo
turbin za hodrocentrale in drugih ulitkov. Skupaj z nekaj strateškimi partnerji je
opremil veliko hidrocentral po Jugoslaviji in svetu. V sklopu podjetja je bila
ustanovljena Industrijska kovinarska šola, ki samostojno deluje še danes v mreži
javnih poklicnih šol.
Leta 2004 so postali del matične družbe, ki je sestavljena iz 25 odvisnih družb,
delujočih v osmih državah. V opisanem podjetju je trenutno zaposlenih 440 oseb, v
celotni matični družbi pa je zaposlenih okrog 7000 oseb.
Vsi izdelki in projektne rešitve podjetja so plod lastnega razvoja. Obvladujejo celoten
proces projektiranja, konstruiranja, izdelave, montaže in zagona, ter servisiranja
izdelkov. Glavni kupci podjetja so velika državna ali zasebna podjetja za proizvodnjo
in prodajo električne energije. Projekte pridobivajo na javnih mednarodnih razpisih.
Svojo opremo izvažajo v več kot 50 držav po vsem svetu. Največ projektov imajo v
državah bivše Jugoslavije.
Podjetje je projektno orientirana organizacija. Poslovne funkcije podjetja in notranjo
komunikacijo vodijo z modernim informacijskim sistemom (ERP). Vpeljan imajo
sistem kakovosti, certificiran po ISO 9001. Za razvoj tehnologij izdelkov in izdelavo
tehnične dokumentacije, uporabljajo CAD/CAM/CAPP
računalniške sisteme.
2
Podjetje razpolaga z 12.000 m proizvodnih površin, 5.000 m2 površin namenjenih
varjenju in 4.000 m2 površin za montažne delavnice.

Trenutno stanje v podjetju in težave povezane s pomanjkanjem
kvalificirane delovne sile
(Katera področja so se v podjetju pokazala kot problematična, kje in na kakšen
način se najbolj očitno kaže pomanjkanje kvalificirane delovne sile?)
V podjetju konstantno potrebujejo kvalificirano delovno silo. Primanjkuje jim
predvsem delavcev srednjih let, ki bi mlade uvajali v delo in na njih prenašali
izkušnje. Izdelki, ki jih izdelujejo v podjetju, so zelo velikih dimenzij. Ustrezno temu,
so veliki tudi proizvodni prostori in obdelovalni stroji. Delo poteka v izmenah. Zato
imajo v podjetju kar nekaj težav s fluktuacijo delovne sile, predvsem v segmentu
proizvodnje. Predvsem mladi delavci, ki so odraščali v dobi informacijske tehnologije,
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se zelo težko prilagodijo delu v industrijskem okolju. Mladi delavci zapuščajo podjetje,
ker se ne uspejo vključiti v socialno in delovno okolje v podjetju. Na velikih
obdelovalnih strojih običajno delata dva delavca ali pa več delavcev v izmenah. Pri
tem je pomembna medsebojna komunikacija, ki med mladimi in starejšimi delavci ne
poteka najbolje.
V podjetju zaposlujejo predvsem strokovnjake s področja strojništva, metalurgije in
ekonomije. Največje število zaposlenih predstavljajo kvalificirani delavci s četrto
stopnjo izobrazbe (strugarji, rezkalci, ključavničarji), sledijo pa jim delavci s peto
stopnjo izobrazbe (strojni tehniki, upravljavci CNC strojev).
Zadnja leta v podjetju potrebujejo vedno več delavcev, ki obvladajo delo na
računalniško vodenih strojih. Poznavanje CNC tehnologij je po zadnji prenovi
poklicnega izobraževanja v Sloveniji že vključeno v kurikul vseh poklicnih šol s
področja strojništva. Težavo vidijo v tem, da se dijaki usposabljajo na šolskih modelih
CNC strojev. V realnih industrijskih razmerah pa se ne znajdejo najbolje.
Za delo na računalniško vodenih strojih (CNC-področje) zaposlujejo delavce s V. ali
IV. stopnjo izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri, zaželene so ustrezne delovne
izkušnje, sprejemajo tudi začetnike.
Za delo na klasičnih strojih zaposlujejo delavce s IV. ali III. stopnjo izobrazbe strojne
stroke, zaželene so ustrezne delovne izkušnje, sprejemajo tudi začetnike.
Za delo v razvojnih oddelkih iščejo delavce ki so končali študij na področju strojništva
in imajo VI ali VII stopnjo izobrazbe (inženir in diplomirani inženir strojništva). Delavci
v razvoju so zadovoljni z delovnimi pogoji, saj delajo z najsodobnejšimi
računalniškimi programi.
V prihodnosti bo poleg temeljnih poklicnih kompetenc pomembno predvsem znanje
tujih jezikov (Angleščine), računalništva in pripravljenost na dodatno izobraževanje.
Vsi delavci so se morali usposobiti za osnovno uporabo računalnika, saj se vsi
podatki prenašajo v elektronski obliki. Delavci morajo prebirati navodila za delo, pisati
poročila o opravljenem delu, pregledovati tehnično dokumentacijo…
Veliko delavcev preko sistema vodenja proizvodnje komunicira direktno s strankami,
zato so se morali usposobiti iz znanja tujih jezikov, predvsem angleščine.
Zelo pomembne so postale socialne veščine, kot so delo v timu, sodelovanje med
zaposlenimi in s strankami, predaja dela med izmenami, zavedanje o pomenu
kakovosti.
Skoraj vsi novi stroji in merilni sistemi so računalniško vodeni, zato je pomembno, da
so delavci usposobljeni za upravljanje računalniško krmiljenih strojev.
Pomembno je sistematično prenašanje znanja med zaposlenimi predvsem s starejših
na mlajše delavce. V skladu z usmeritvijo podjetja bodo na strokovnem področju
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podpirali izobraževanja na področju CNC tehnologij, varjenja, in toplotne obdelave
kovin.

Ukrepi za prepoznavanje/ iniciative za zmanjšanje/ odpravo pomanjkanja
kvalificirane delovne sile na nivoju podjetja
Stalno dodatno usposabljanje zaposlenih
Podjetje skrbi za stalno spopolnjevanje in izobraževanje svojih delavcev. Zaradi
racionalizacije pri tem sodeluje z matično družbo, ki vodi politiko izobraževanja za
vsa podjetja znotraj skupine.
Letni razgovor kot način komunikacije in upravljanja medsebojnih odnosov med
vodjem in sodelavcem v podjetju poteka že nekaj let. Praksa je pokazala, da je to
dobra priložnost za izboljšanje delovnih razmer, medsebojnega razumevanja in
sodelovanja.
Razvojni načrt izobraževanja delavcev
zaposlenih z vodstvenimi kadri (vanje so
določijo aktivnosti, ki jih uresničujemo
razporejanjem zaposlenih na enaka ali
vertikalno.

oblikujejo na podlagi letnih razgovorov
vključeni vsi zaposleni). Po teh razgovorih
z usposabljanjem in izobraževanjem, z
podobna delovna mesta, horizontalno ali

Kadrovska služba ima pripravljen letni načrt izobraževanja. Delavcem omogočijo
interna izobraževanja v podjetju, podpirajo pa tudi nadaljnja izobraževanja za
pridobitev formalne izobrazbe.
Posebno pozornost posvečajo zagotavljanju kadra za delo na velikih računalniško
vodenih obdelovalnih strojih. Za taka dela usposabljajo delavce, ki so se izkazali pri
dosedanjem delu in so v podjetju zaposleni vsaj dve leti. Usposabljanja pod
vodstvom mentorjev trajajo 6 do 9 mesecev.
Investiranje v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
V podjetju izobražujejo delavce v skladu z načrtom izobraževanja, s katerim letno
predvidijo potrebna izobraževanja. Splošna izobraževanja iz računalništva, tujih
jezikov, timskega dela, organizirajo s pomočjo zunanjih izobraževalcev.
Podjetje podpira dodatno izobraževanje svojih delavcev. V letu 2006 so 26 delavcem
omogočili pridobitev formalne izobrazbe. Od tega so si štirje delavci pridobili
magisterij in eden doktorat.
O formalnem izobraževalnem sistemu imajo dobro mnenje. Šole bi v sodelovanju s
podjetji lahko usposobile dovolj kompetentne delavce. Glavno težavo vidijo v tem, da
med mladimi ni dovolj zanimanja za deficitarne poklice. Za poklicne šole se odločajo
večinoma dijaki s slabšim učnim uspehom. Takim dijakom primanjkuje predvsem
bazičnih znanj o stroki, samostojnosti in logično razmišljanje.
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Zelo dobre izkušnje imajo z delavci, ki se po triletni poklicni šoli odločijo za
nadaljevanje šolanja ob delu, ki traja dve leti. Svoje praktične izkušnje nadgradijo s
teoretičnimi znanji iz stroke in spoznajo novejše tehnologije. Po koncu šolanja taki
delavci ostanejo na svojem delovnem mestu.
Usposabljanje nekvalificiranih in neustrezno kvalificiranih delavcev
Če za določena delovna mesta ne dobijo primernih kandidatov, zaposlijo tudi delavce
drugih profilov in jih interno usposobijo. Za strateško pomembna dela v podjetju
najraje usposobijo svoje delavce, ki jih že poznajo in so pokazali pripadnost podjetju.
Za določene profile (varilci) na domačem trgu ne dobijo primernih delavcev, zato tudi
tujce preko kadrovskih agencij.
V podjetju organizirajo tudi specialistična izobraževanja, ki so namenjena
izpopolnjevanju iz stroke. V lanskem letu so izpeljali izobraževanja iz sledečih vsebin:
•
•
•
•
•

Računalniško podprto konstruiranje
Tečaj o vodnih turbinah
Varstvo pri delu
Hidravlika
Ultrazvočne preiskave

Štirinajstim delavcem so omogočili pridobitev certifikata iz varjenja. Podjetje
zagotavlja tudi učna delovna mesta za vajence poklicnih strojnih šol. Sprejemajo
predvsem obdelovalce kovin, varilce in upravljalce CNC strojev.
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Primeri dobrih praks – Wels (VB)
Podjetje 1
Podatki o podjetju:
Podjetje je največji proizvajalec proizvodov za ojačevanje jekla v Veliki Britaniji in eno
od največjih za izdelavo dolgih jeklenih proizvodov. Tovarna v Cardiffu je sestavljena
iz talilnice in dveh proizvodnih enot: ena izdeluje armaturne palice in jeklo za žice in
ena izdeluje trgovske palice13 in lahke profile. V celoti proizvedejo 900.000 ton
produktov na leto v glavnem za britanski trg.
Podjetje v Cardiffu zaposluje 450 ljudi in več sto podizvajalcev iz regije in uporablja
najbolj sodobno tehnologijo za proizvodnjo jekla in valjanje jekla. Podjetje s svojim
znanjem o celotnem postopku od jeklenih polproizvodov do končnega proizvoda in z
uporabo najsodobnejših tehnoloških postopkov zagotavlja kakovostne in zanesljive
produkte v vsakem trenutku.
Struktura zaposlenih je zelo različna saj podjetje direktno zaposluje nekaj več kot 450
ljudi in 400 ljudi sodeluje s podjetjem po pogodbah. Naloge v podjetju segajo od
oblikovanja do proizvodnje in zato so tudi zahtevane spretnosti zelo različne in zelo
specializirane. Segajo od poznavanje najsodobnejše tehnologije v proizvodnji jekla, v
katero so investirali preko 200 milijonov £ od leta 2003. 150 milijonov £ (220 milijonov
Evrov) so investirali v novo opremo in orodja ter okoli 50 milijonov £ (73 milijonov
Evrov) v usposabljanje zaposlenih.
Področje poslovanja je izdelava vroče valjanih, rebrastih jeklenih palic, ki se
uporabljajo v gradbeništvu za ojačevanje betonskih konstrukcij, armaturnih palic ter
jekla za žice, vroče valjanih ploščatih in kanalskih gredi. Ker podjetje proizvaja velike
količine jeklenih proizvodov, so njihove stranke dostikrat podjetja, ki dobavljajo
izdelke naprej lokalnim podjetjem

Stanje in težave povezane s pomanjkanjem usposobljene delovne
sile (S katerimi težavami se sooča podjetje in kje je pomanjkanje
usposobljene delovne sile najbolj opazno?)
Trenutno zaposlujejo le britanske državljane in nove kadre iščejo preko oglasov v
časopisih, preko spletnih strani in agencij. Ker pa je matično podjetje špansko, se
dogaja, da skupine zaposlenih krožijo med tovarnami v skupini.

13

Trgovske palice so sortiment izdelkov.
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Podjetje ima obsežno delovno silo in se stalno trudijo, da vzdržujejo enako raven
spretnosti med zaposlenimi. Podjetje se zaveda, da je težko zagotavljati stalen priliv
usposobljene delovne sile in zato ima razvite strategije za zagotavljanje stalnega
priliva usposobljenih ljudi v podjetje14.
Pomanjkanje izkušene delovne sile je trenutno najbolj pereč problem s katerim se
sooča podjetje. Posebej so težave z zaposlovanje usposobljenih ljudi na višjih ravneh
zahtevnosti. Trenutno se kaže pomanjkanje elektro in strojnih tehnikov, kar je težava,
ki se je ne da odpraviti v kratkem času. Zato so začeli zaposlovati vajence na teh
dveh področjih in tako si bodo zagotovili kader za svoja specifična področja.
Še bolj pomembno za podjetje pa je ustvarjati okolje v katerem delavci ostanejo in
pridobivajo in ohranjajo svoje specialistične spretnosti. Pri novo zaposlenih so opazili
pomanjkanje ustreznih spretnosti in zato se je podjetje aktivno vključilo v program
Modernega vajeništva.
Strategija podjetja je investirati v usposabljanje lastnega kadra od vajencev do
tehnikov, kar je pomembno za razvoj podjetja v prihodnosti.

Pristopi k zmanjševanju /preprečevanju pomanjkanja usposobljene
delovne sile na ravni proizvodnje
Program Modernega vajeništva
Podjetje skuša zmanjšati pomanjkanje usposobljene delovne sile tako, da investira v
usposabljanje lastnega kadra, v program vajeništva in sledi tradicionalnem, sodeluje
v štiri letnemu programu poklicne izobraževanja in usposabljanja v okviru sistema
nadaljnjega izobraževanja. I
V začetni fazi so vajenci vključeni v program za pridobitev nacionalnega certifikata na
področju strojništva in sicer »Tehnični certifikat« in Nacionalno poklicno kvalifikacijo
na ravni 2 in ravni 3, ki jo pridobijo v kombinaciji usposabljanja v šoli za nadaljnje
usposabljanje ter na delovnem mestu. Vajenci lahko po tej poti pridobijo tudi
certifikat iz višjega izobraževanja.
Upravljanje z znanjem
Upravljanje z znanjem je ključna dejavnost v okviru internih usposabljanj. Preko njih
zapolnijo manjkajoča znanja in spretnosti, vajenci delajo skupaj z usposobljenimi
delavci in tako se zagotavlja prenos znanj in spretnosti naprej na nove zaposlene.
Podjetje je posebej ponosno na dejstvo, da so njihovi zaposleni fleksibilni in jih je

14

Strategije podjetja omogočajo pridobivanje ustreznega kadra.
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možno premeščati na različna delovna mesta, saj so preko vajeništva usposobljeni
za delo na različnih področjih proizvodnje.
Krožno usposabljanje
Usposabljanje vajencev je organizirano tako, da le ti krožijo med različnimi sektorji v
času svojega vajeništva in tako se naučijo delovnih procesov na različnih delovnih
mestih.
Usposabljanje na vseh kvalifikacijskih ravneh in zagotavljanje stalnega
strokovnega razvoja 15
Raven kvalifikacij, ki jih imajo zaposleni v podjetju sega od delavcev v proizvodnji na
ravni 2 do inženirjev s post diplomskimi kvalifikacijami na ravni 5, na različnih
področjih, kar je običajno za tako veliko podjetje .
Nadaljnje usposabljanje v podjetju zagotavlja stalni strokovni razvoj tistih zaposlenih,
ki želijo nadgraditi svoje spretnosti preko različnih poklicnih tečajev in specialističnih
usposabljanj.

15

S tem nazivom poimenujejo cilje in namene, ki si jih posameznik sam postavi za svoje
usposabljanje. Znotraj tega se lahko odvijajo usposabljanja, ki jih organizira podjetje (npr.
Varovanje zdravja) ali pa tudi usposabljanja za pridobitev kvalifikacij na ravni 4.
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Podjetje 2
Podatki o podjetju:
Podjetje deluje v ta namen zgrajeni stavbi v centru mesta Cardiff. Podjetje ima
obširne izkušnje v oblikovanju in proizvodnji širokega spektra opreme od projektov
izdelave opreme na ključ do mehanske in elektronske nadgradnje obstoječe opreme
ter izdelave in povezovanja komponent ter izdelava serij opreme.
Podjetje je specializirano v izdelavi, strojni obdelavi in sestavi posameznih elementov
ter celotnih sklopov v teži do 20 ton. Podjetje je veliko investiralo v sodobne stroje in
opremo, vključno s CNC stružnicami ter vrtalnimi stroji. Podjetje je pridobilo tudi BSI
in EN ISO 9001 standarde, s katerimi so zaključili investicijo v opremo in ljudi.
Poslovanje podjetja zajema popravila, obnovo ter predelavo strojnih komponent.
Spretnosti zahtevane od zaposlenih so zelo specializirane. Segajo od uporabe
najsodobnejše tehnologije v računalniško podprti proizvodnji (CAM), strojne obdelave
komponent do montaže in varjenja. Glavni oddelki v podjetju so: strojna obdelava,
montaža, proizvodnja.
Trg na katerem posluje podjetje so jeklarska podjetja, elektrarne, papirna in kemijska
industrija. Pomembno področje njihovih storitev predstavlja inštaliranje in popravila
menjalnikov v težki industriji v sami proizvodnji.
Trenutno zaposlujejo 40 ljudi v proizvodnji na področju strojne obdelave in popravil.
Usposobljene delavce zaposlujejo tudi po pogodbi. Administrativnih delavcev je 12, v
kadrovskem oddelku so zaposleni 3 in v prodaji 4.

Stanje in težave povezane s pomanjkanjem usposobljene delovne
sile (S katerimi težavami se sooča podjetje in kje je pomanjkanje
usposobljene delovne sile najbolj opazno?)
Kvalifikacije zaposlenih, njihovo tehnično znanje in izkušnje so visoko cenjeni
podjetju. Spretnosti kot so izdelava zobnikov z rezanjem so potrebne in začeli so z
različnimi aktivnostmi za dopolnitev teh spretnosti preko aktivnosti za upravljanje z
znanjem. S tem bodo lahko zagotavljali kakovostne storitve za svoje stranke. Mnogi
od usposobljenih delavcev se približuje starosti za upokojitev in nastalo bo veliko
pomanjkanje izkušenih strojnikov v naslednjih petih letih.
Večina zaposlenih je zaposlenih na delovnih mestih ocenjenih na raven 3 kot
tehnikov.
Vsi novi zaposleni morajo opraviti uvodno usposabljanje v varovanju zdravja na
delovnem mestu, ko se zaposlijo. Na splošno so zaposleni naklonjeni
usposabljanjem na področjih, kjer ugotavljajo pomanjkanje ustreznih spretnosti in
znanj.
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Trenutno zaposleni imajo dovolj znanj in spretnosti za zagotavljanje proizvodnje,
vendar je njihova starostna struktura taka, da obstaja možnost, da bo podjetje ostalo
brez usposobljenih kadrov zaradi upokojitev. Zaradi tega je podjetje začelo bolj
aktivno sodelovati v programu Modernega vajeništva v katerem usposabljajo mlajše
kadre v sodelovanju s starejšimi, izkušenimi in tako prenašajo znanje na njih.
Kadrovska služba je poskušala iskati nove kadre z ustreznimi spretnostmi, vendar
teh spretnosti kadri na trgu dela nimajo. Težava je očitno nastala, ker so se ob
zaprtju drugih kovinsko predelovalnih podjetij v regiji, ljudje preusmerili v druge
poklice.
Veliko zaposlenih, ki so izrazili zanimanje za razvoj svojih spretnosti je dobilo
možnost za udeležbo na internih usposabljanjih niso pa ta usposabljanja vključevala
formalnega izobraževanja.

Pristopi k zmanjševanju /preprečevanju pomanjkanja usposobljene
delovne sile na ravni proizvodnje
Podjetje uporablja tri
usposobljenega kadra:

glavne

strateške

načine

za

zagotavljanje

ustrezno

Program Modernega vajeništva
Strategija podjetja za ohranjanje kvalifikacijske strukture je zaposlovanje vajencev, ki
so že študenti programov nadaljnjega višjega izobraževanja na področju strojništva.
Smatrajo, da je ta pristop boljši saj so študenti že pokazali interes za delo v tej
panogi. Šola jim tudi lahko priporoči obetavne vajence saj jim zagotavlja mlade ljudi,
ki že imajo razvite določene spretnosti iz strojništva in ki jih bodo lahko še naprej
razvijali v podjetju.
Prizadevajo si tudi, da bi bili zaposleni čimbolj fleksibilni16 tako, da širijo njihove
spretnosti. S tem lažje zagotavljajo hitrejšo odzivnost na zahteve strank.
Nacionalno ogrodje kvalifikacij v tem trenutku zadovoljuje vse potrebe, ki jih ima
podjetje po usposobljenih kadrih. Zagotavlja zadostno osnovo na kateri gradi podjetje
z usposabljanji na delovnem mestu za vajence in tako razvija tiste spretnosti, ki jih
zahteva njihovo področje dela.

Nadaljnji strokovni razvoj
Usposabljanje v podjetju temelji na nadaljnjem strokovnem razvoju posameznikov in
se odvija na tistih področjih, kjer zaposleni izrazijo potrebo po nadaljnjem
16

Fleksibilnost pomeni, da je posameznik zmožen opravljati različna dela znotraj organizacije.
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usposabljanju in je seveda tudi v interesu podjetja, ki ga financira. Tečaji so s
področja CNC tehnologije, CAD, programi na višji ravni v poslovnem managementu.
Upravljanje z znanjem
Upravljanje z znanjem je pomembno saj omogoča prenos znanj in izkušenj iz
starejših zaposlenih na mlade, nove kadre. Podjetje uvaja bolj obširen program
vajeništva, ki bo omogočil, da se visoko specializirana znanja in spretnosti ne izgubijo
iz podjetja.
Strategija podjetja, ki zagotavlja ohranjanje usposabljenih kadrov je v prenosu znanj
in razvoju vajencev v mojstre.
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Podjetje 3
Podatki o podjetju:
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993 in je britanska podružnica Soehner Group,
velikega mednarodnega podjetja za izdelavo avtomobilskih delov s strankami s
celega sveta.
Podjetje zaposluje okoli 230 ljudi in je locirano v mestu Tonyrefail v Rhondda Valley.
Proizvajajo visoko precizne termoplastične brizgane odlitke in posebej so
specializirani za proizvodnjo in preoblikovanje kovinskih vložkov za avtomobilsko
industrijo. Po tej tehnologiji lahko proizvajajo tako plastične, kot kovinske elemente in
v njih vgrajujejo električne, strukturne in mehanske elemente in v tem je njihova
prednost pred konkurenco.
Podjetje ima okoli 10% administrativnega kadra in 90% kadra zaposlenega v
proizvodnji. V proizvodnji je razmerje med usposobljenimi delavci in delavci v
proizvodnji 50% za tiste na ravni 2 in vsi ostali so na ravneh 3 ali 4. Predvidevajo, da
bodo potrebne spretnosti naraščale predvsem zaradi vse večje avtomatizacije
proizvodnje in inovacij, ki se uvajajo v proces proizvodnje.
Poslovanje podjetja je zelo razpršeno in zajema avtomobilsko industrijo, proizvodnjo
bele tehnike, medicinske tehnike, zdravstvo, elektronsko industrijo, telekomunikacije,
elektrotehniko na nacionalni in mednarodni ravni.

Stanje in težave povezane s pomanjkanjem usposobljene delovne
sile (S katerimi težavami se sooča podjetje in kje je pomanjkanje
usposobljene delovne sile najbolj opazno?)
Težave z iskanjem novih kadrov in pomanjkanje ustreznih spretnost pri
zaposlenih v podjetju
Podjetje je v svoji regiji zelo spoštovano in okolje ga dojema, kot dobrega
zaposlovalca glede plač in delovnih pogojev. Zaradi tega podjetje nima velikih težav
pri iskanju novih kadrov, glede ustreznih spretnosti pa ima podjetje razvite interne
metode za usposabljanje kadrov, ki nimajo zadovoljivih spretnosti oz jim manjkajo
ustrezna znanja in spretnosti.
Kot je to običaj pri velikih podjetjih, se z prenosom znanj in spretnosti iz starejših in
izkušenih delavcev na mlajše, ukvarjajo načrtno in sistematično.
Veliko potencialnih novih kadrov se prijavlja na prosta delovna mesta, za katera
izvejo preko že zaposlenih v podjetju, kar kaže na dober ugled, ki ga ima podjetje v
skupnosti. Načrtno iskanje kadrov z agencijami se izvede le, ko se išče ljudi s
specifičnimi znanji in spretnostmi.
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Pristopi k zmanjševanju /preprečevanju pomanjkanja usposobljene
delovne sile na ravni proizvodnje
Podjetje uporablja različne
usposobljenega kadra.

strateške

načine

za

zagotavljanje

ustrezno

Program Modernega vajeništva
Manjše število vajencev zaposlijo vsako leto in s tem zagotavljajo stalen priliv
primerno usposobljenega kadra za zaposlitev v proizvodnji.
Vajenci so vključeni v nadaljnje usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne
kvalifikacije na ravni 2 oziroma City and Guilds kvalifikacij. Vajenci se usposabljajo v
kombinaciji šolskega izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu.
Po tem sistemu lahko vajenci v nacionalni shemi napredujejo iz ravni 2 tudi na raven
3 in s tem pridobijo raven kvalifikacije, ki se enači s tehnikom. Na tak način podjetje
lahko razvija kader z ustreznimi znanji in spretnostmi, ki jih potrebujejo v proizvodnji.
Sistem napredovanja17
Načrtno in sistematično se spodbuja razvoj in napredovanje posameznika in
zagotavlja kontinuiteto na ključnih položajih, vključno z vodstvom, tehničnim in
specialističnim kadrom s pristopom upravljanja s sistemom napredovanja.
Podjetje svojo kvalifikacijsko strukturo razvija s spodbujanjem Nacionalnih poklicnih
kvalifikacij ter tehničnih poklicnih kvalifikacij City & Guilds ter tehničnih kvalifikacij na
višji ravni. Podjetje podpira usposabljanje vseh zaposlenih, ki izrazijo interes po
usposabljanju. V usposabljanje v podjetju jemljejo študente strojništva, mesto
vajencev pa ponujajo za delovna mesta v prodaji, inženirje mehatronike, tehnične
risarje, tehnike za oblikovanje in orodjarje.
S tem načinom zagotavljajo prenos spretnosti in znanj, ki so se razvila v podjetju.
Vajeništvo je ključnega pomena za vzpostavljanje sistema napredovanja za
usposobljene delavce.
Upravljanje z znanjem
Manjkajoča znanja in spretnosti se v podjetju dopolnjujejo na tradicionalen način z
internimi usposabljanji. Posebej je poudarek na tistih zaposlenih, ki lahko zaradi
manjkajočih znanj postanejo presežki.

17

Gre za politiko napredovanja zaposlenih na višja delovna mesta v organizaciji.
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Upravljanje z znanjem poteka v prenosu znanj in spretnosti s starejših, bolj izkušenih
delavcev na mlajše oz. tiste, ki morajo svoje spretnosti nadgraditi. Zaradi uvajanja
novih tehnologij so potrebe po novih znanjih in spretnostih še bolj izrazite.
Zaradi novih tehnologij se je pojavila potreba po mehatronskih znanjih, ki
bodoomogočila bolj avtomatizirano proizvodnjo. Ta manjko v znanjih so rešili tako, da
so identificirali tiste zaposlene, ki so želeli razvijati svoja znanja in spretnosti in jih
podprli pri njihovem usposabljanju.
Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost produktov in storitev. Zato je strokovni in
osebni razvoj kadra ključnega pomena. Tehnična znanja so med najbolj pomembnimi
kriteriji pri zaposlovanju novih kadrov.
Sistem ocenjevanja učinkovitosti
Ocenjevanje učinkovitosti delavcev je ključnega pomena pri ugotavljanju potreb po
usposabljanju ter evalviranju učinkovitosti internega sistema usposabljanja.
Ocenjevanje zaposlenih se izvaja enkrat letno in izvajajo jih neposredno nadrejeni. V
tem procesu se lahko spremljajo standardi, postavijo individualni načrti usposabljanj
ter omogoči se način spremljanja in organiziranja usposabljanj v celotni organizaciji.
Na tak način podjetje zagotavlja zapolnitev manjkajočih znanj in spretnosti in hkrati
omogoča izboljšanje osebne motivacije, odnosov in vedenja. S sistemom
ocenjevanja lahko povežejo tako osebne želje in potrebe posameznika z načrtnim
razvojem podjetja in zagotavljanjem potrebni znanj in spretnosti v podjetju.
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