O KOMPETENCAH
Kompetence lahko definiramo kot sposobnost posameznika za uspešno opravljanje določenih aktivnosti, oziroma
nalog. Opravljanje različnih poklicev zahteva od nas
različne kompetence. S pomočjo kompetenc lahko zelo
enostavno opišemo profile posameznih delovnih mest. Ko
iščemo nove sodelavce, ugotavljamo, ali imajo vse potrebne
kompetence za razpisano delovno mesto in verjetnost, da
bomo zaposlili pravo osebo, je zelo velika.

Tekom projekta so partnerji prepoznali 12 splošnih in 6
specifičnih kompetenc, ki so pomembne za uspešno delo
managerjev in podjetnikov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). S pomočjo samo-evalvacijskega vprašalnika
je bilo testiranih v vseh državah skupaj preko 600 managerjev in podjetnikov. S psihometrično analizo pridobljenih podatkov so bile določene kompetence, ki so za managerje najpomembnejše
in katere bomo odslej lahko testirali
s pomočjo novega IT orodja,
razvitega tekom projekta.

POMEN KOMPETENC ZA MALA
IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
Vse zahtevnejši pogoji v globalnem poslovnem okolju
silijo obstoječa podjetja, da postajajo bolj in bolj
konkurenčna. Kompetence, potrebne za obstoj in rast
poslovanja so postali domala najaktualnejša poslovna
tema. MSP so v tekmi za svoj položaj na trgu res bolj
fleksibilna od velikih podjetij, hkrati pa so tudi mnogo
bolj ranljiva in občutljiva za spremembe. Da bi (p)ostala
uspešna, morajo MSP zaposlovati najkompetentnejše
sodelavce, še zlasti managerje. Raziskave namreč kažejo,
da ja ključni faktor uspeha ali neuspeha podjetja prav
njegov management. Da bi lahko MSP razvilo poslovanje na najvišjo možno raven, mora zaposlovati managerje,
ki so visoko motivirani in osredotočeni na doseganje
poslovnih ciljev podjetja. Da je lahko uspešen, mora biti
sodoben manager »oborožen« z inovativnostjo, samozaupanjem in vztrajnostjo. Znati mora načrtovati, se
hitro in učinkovito odločati, znati mora voditi sodelavce
ter imeti znanja s področja financ in zakonodaje. Poznati
mora sodobne tržne pristope ter obvladati logistiko in
proizvodnjo podjetja, v katerem deluje. Biti mora kooperativen, znati zaposliti najboljše sodelavce, jih motivirati
za uspehe in poznati načine razvoja njihovih znanj in
sposobnosti. Znati mora sprejemati zmerna tveganja in
v današnjem času, odlično reševati probleme.

UPORABA IKT ORODJA –
Prinesite prednosti testiranja kompetenc
v svoje delovno okolje
• Orodje je za vas cenovno ugoden način testiranja podjetniških
in managerskih kompetenc.
• Primerno je za testiranje managerjev (in podjetnikov) tako v
gospodarskem, kot javnem sektorju.
• S pomočjo orodja boste testirali 7 specifičnih in 8 splošnih
kompetenc, ki so pomembne za osebni in profesionalni uspeh.
• Orodje je zelo pregledno in enostavno za uporabo.
• Je lahko in prenosljivo (USB nosilec zapisa).
• Lahko ga uporabljate s spletno podporo ali samo na
računalniku.
• Po samoevalvaciji takoj pridobite izris(izpis) rezultatov.
• Testiranje z orodjem vam bo pokazalo vaše močne in šibke
kompetence.
• Med rezultati boste pridobili priporočilo, kako izboljšati svoje
»primanjkljaje« kompetenc.
• Orodje vsebuje uporabniški priročnik.
• Orodje omogoča nadgradnjo in razširitev med različnimi
uporabniki.
• Na voljo je v slovenskem jeziku!

THE PARTNERSHIP
Projektne aktivnosti so potekale v realizaciji konzorcija
petih partnerjev iz petih Evropskih držav. OIC Poland in
Syntra West sta sodelovala v projektu Astra), ki je izhodišče
sedanjega projekta.
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
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ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
Polska
ewelina.iwanek@ oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/

w Wê

Syntra West vzw
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Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
Belgia
e-mail: aline.nissenne@ syntrawest.be
http://www.syntrawest.be/
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GEA College PIC d.o.o.
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Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana
Słowenia
e-mail: majda.gartner@ gea-college.si
http://www.gea-college.si/
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Rhredes – Educação, Formação
e Consultoria, Lda.
Projekt M-Astra je bil sofinanciranwê
s strani Evropske Skupnosti. Vsebina projekta ne odraža nujno stanja EU ali Nacionalne agencije, ki sta projekt podprli, niti nista odgovorni
za pravilnost vsebin in rezultatov projekta.

Rua Adriano Pinto Basto, nº 228, 2º
andar, sala 9
4760-114 Vila Nova de Famalicão
Portugal
e-mail: rhredes@sapo,pt
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Fundación de Estudios e
Análisis (FESAN)
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Severino Riveiro Tomé, 9
15702, Santiago de Compostela
A Coruña
España
e-mail: proxectoseuropeos@fesan.org
Spletna stran projekta:

http://www.oic.lublin.pl/competencelevel/aims_en.html

MERJENJE KOMPETENC
MANAGERJEV IN
PODJETNIKOV V
MSP (M- ASTRA)

