EUROPEAN
EMPLOYER OF
CHOICE
Cofinanţat de Programul EU Leonardo da Vinci, European Employer of
Choice (EEoC), este dezvoltat de un consorţiu coordonat de TIME Associates
(Marea Britanie), împreună cu organizaţii partenere din Germania, Italia,
România şi Ungaria.
EEoC este un program cu caracter practic de sprijinire a organizaţiilor pentru
îmbunătăţirea performanţelor economice prin abordarea unui demers inovator
de gestionare a unei forţe de muncă într-un mediu competiţional în continuă
schimbare.

Este vorba despre ...
•
•
•
•
•

Angajatori şi angajaţi care caută împreună să afle cum pot obţine beneficii
mutuale dintr-un demers imaginativ şi atotcuprinzător de îmbunătăţire a
condiţiilor de la locul de muncă.
Descoperirea de soluţii practice care să îmbunătăţească performanţele
economice şi, în acelaşi timp, să ofere angajaţilor echilibru între viaţa
profesională şi cea personală.
Căutarea unor căi de îmbunătăţire a stării de bine la locul de muncă prin
reducerea stresului la servici şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în general.
Creşterea motivării şi dedicării angajaţilor prin dialog eficient.
O schimbare culturală, respectiv progres prin recunoaşterea diversităţii.

... Deci – PRACTICA
AFACERILOR EFICIENTE
www.euro-eoc.eu

Parteneriatul EEoC

Cum sa dezvoltat EEoC?
Pe parcursul a doi ani, parteneriatul proiectului a
desfăşurat următoarele activităţi cheie:

Parteneriatul include următoarele
organizații:
TIME Associates (Marea Britanie)
www.timeireland.com

Studierea nevoii asociate EEoC‐ului în
țările partenere

HBZ Handwerkskammer
Bildungszentrum Gmbh (Germania)

Adaptarea EEoC‐ului la cerințele din
țările partenere şi ale grupurilor țintă

Testarea
produselor
EEoC

Testarea
modulelor
e‐learning EEoC

Diseminarea proiectului

www.hbz-bildung.de
Antares (Italia)
www.antareseuropa.it
Centrul de Tehnologii Avansate
(CTANM) (România)
www.ctanm.pub.ro
Supra Vita Language Studio (SVLS)
(Ungaria)
Strategia de valorificare la nivel
european

www.supravita.hu

CONTACT ROMÂNIA
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm
să contactaţi:
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europeane.
Această publicaţie reflectă doar viziunea autorului, iar comisia nu
poate fi declarată responsabilă pentru utilizarea informaţiilor
conţinute.

www.euro-eoc.eu

Tom SAVU,
Director
CTANM – Universitatea POLITEHNICA
din Bucureşti
Tel:
021 316 9575
E-mail: savu@ctanm.pub.ro
EEoC este şi pe Facebook "EEoC - European
Employer of Choice" şi pe Twitter @euroeoc !

