A 01

Further analysis instruments

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához
a vállalkozási stratégia alapján
A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati továbbképzése egyre fontosabb
tényezővé válik a vállalkozások versenyében. Különösen a kis- és mikrovállalkozásokban mégis
nehézkes a továbbképzési szükséglet időben történő és előrelátó felismerése.
Megkerülhetetlen, hogy az alapképzés és továbbképzés előrelátóan a vállalkozás víziójához és
stratégiájához igazodjon, és figyelembe vegye a tudomány és a gazdasági fejlődés területén
végbemenő aktuális fejlesztéseket.
Ennek az útmutatónak a célja, egy olyan elemzési eszköz rendelkezésre bocsátása, amely elősegíti a
vállalkozásoknál a szükséges fejlesztések és változtatási folyamatok felismerését, hogy ezekből aztán
következtetéseket lehessen levonni az aktuális és a jövőben szükségessé váló kompetenciákra nézve.
Az alább leírtak célja, hogy útmutatást adjanak a szakmai alapképzés és a vállalati továbbképzés
integrációjának kialakításához a vállalkozásokban, hogy racionálisan és megengedhető költségekkel
fontos viszonyítási pontokat kapjunk a szükséges döntésekhez.
A vállalkozások kompetenciafejlesztésének megvalósításához szükséges stratégiák kidolgozása
feltételezi, hogy
• egyrészt a vállalkozásban folyó szakmai munkához szükséges kompetenciákat,
• másrészt pedig a munkatársak meglévő kompetenciáit
elemezzük és a kettő között kapcsolatot alakítunk ki.
A vállalkozás víziójának és a
vállalkozási stratégiának a
meghatározása

A vállalat kompetenciaszükségletének megállapítása

Az alkalmazottak meglévő szakmai
kompetenciáinak megállapítása

• A vállalati képzés jelenlegi
szervezésének elemzése
• A a vállalkozáson belül megvalósuló
újítási folyamatok elemzése
• A vállalkozásban adódó problémás
helyzetek elemzése
• Munkahelyelemzések

• A szakmai kompetencia
meghatározása
• Az alkotói és módszertani
kompetenciák meghatározása
• A társas és kommunikációs
kompetenciák meghatározása

Személyzetfejlesztési döntések előkészítése
•
•
•
•

A szükséges és rendelkezésre álló kompetenciák összehasonlítása
Következtetések levonása a kompetenciafejlesztéshez
A kompetenciafejlesztés stratégiáinak kidolgozása
Konkrét intézkedések kidolgozása a szakmai alapképzés és a vállalati
továbbképzés integrációjához

Leonardo da Vinci Transfer of innovation project „VETwin-winModel“

Further analysis instruments – A01

-1-

A kompetenciaszükséglet megállapításának
• a vállalkozásban megtalálható és azt szolgáló szakmai cselekvési kompetenciát egy áttekinthető
időszakra vonatkozóan kell vizsgálnia,
• a szakmai követelmények mellett az alkotói és módszertani, valamint a társas és kommunikációs
kompetenciákat is figyelembe kell vennie, és
• a dolgozók meglévő egyéni kompetenciaszintjéből kell kiindulnia, és az érintetteket személyesen be
kell vonnia a szükségletek meghatározásának és a képzési intézkedések alkalmazásának
folyamatába.

1. ellenőrzőlista: a vállalkozás rövid jellemzése
A vállalkozás leírása:
Alkalmazottak száma:
Alapítás éve:
Melyek a vállalkozás fő tevékenységi területei?

Van az Ön vállalkozásának továbbképzési programja?

Igen

Nem

Van az Ön vállalkozásának továbbképzési költségvetése?

Igen

Nem

Eddig milyen formában valósult meg a szakmai-vállalati továbbképzés?
Informális tanulás a munka során képesítés nélkül
Gyakorlati tanulás a munkahelyen tanúsítvánnyal (új technológiák)
Projektintegrált tanulás fejlesztési és újítási folyamatok keretében
Munkahelyi tanfolyamok saját oktatókkal
Munkahelyi tanfolyamok külső oktatókkal ill. oktatási intézményekkel
Külsős tanfolyamok oktatási intézményekben
Egyéni tanulás multimédiás modulokkal
Milyen formában kellene megvalósulniuk a jövőben?
Milyen tényezők gátolják a továbbképzést leginkább?
Nincsen megfelelő kínálat az oktatási intézmények részéről
Korábbi tanfolyamokkal kapcsolatos nem kielégítő tapasztalatok
Pénzhiány
Időhiány
A továbbképzés iránti érdeklődés hiánya az alkalmazottak részéről
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2. ellenőrzőlista: Újítási folyamatok a vállalkozásban (1. oldal)
Hová esnek az Ön ajánlatai, szolgáltatásai, termékei a termék-életciklusban?
Sz.

Termék /
szolgáltatás

Bevezetés

Növekedés

Érettség

Telítettség

Hanyatlás

1
2
3
4
5
6
Hogyan értékeli fent megnevezett ajánlatainak piaci esélyeit?

1...................................
2...................................

magas

3...................................

Piaci
növekedés

4...................................
alacsony

Növekedés

Sztár

Döglött kutya

Fejőstehén

5...................................
Piaci részesedés
alacsony
magas

6...................................

Mely területeken mennek végbe újítási folyamatok az Ön vállalkozásában?
Innovációs források

Új ajánlatok

Új technológiák

Szervezeti
változások

Személyzetfejlesztés

Saját fejlesztések
„Anyacég“
Vállalati szövetség
Szállítmányozási cégek
Ügyfelek
Tanácsadók
Intézetek
Továbbképzés
Munkatársak
Honnan származnak hozzájuk az ötletek és felvetések?

Leonardo da Vinci Transfer of innovation project „VETwin-winModel“

Further analysis instruments – A01

-3-

2. ellenőrzőlista: Újítási folyamatok a vállalkozásban (2. oldal)
Igen

Nem

Volt már példa az Ön vállalkozásában szerződésjogi vagy munkajogi perre?

Igen

Nem

Megnyerték ezeket a pereket?

Igen

Nem

Hitelesítve van az Ön vállalkozása?

Igen

Nem

Terveznek nemzetközi tevékenységet? (értékesítés, beszerzés, személyzet)

Mutatkoznak az Ön vállalkozásában olyan jelek, amelyek fenyegető krízisre utalhatnának?
csökkenő forgalom
csökkenő piaci részesedés
reklámok csökkenő sikere
beérkező rmegbízások számának csökkenése
könyvelésbeli eltérések
az ügyfelek átlag feletti fizetési késedelmei
csökkenő fizetőképesség
növekvő garanciakövetelések
növekvő beszállítói késedelmek
nővekvő nem hatékony munkavégzés
növekvő fluktuációkészség
kommunikációs zavar a vállalkozásban
kommunikációs zavar az ügyfelekkel

Milyen vállalkozási stratégiát követ Ön?
tevékenységi terület földrajzi bővítése (régió / Európa)
kevesebb kulcstermékre ill. szolgáltatásra való specializáció
szolgáltatások diverzifikációja (a szolgáltatási kör bővítése)
új termékek vagy technológiák (módszerek) bevezetése
vállalati szövetségek (konzorciumok) létrehozása
más vállalkozások átvétele
leányvállalatok létrehozása
más vállalkozásokkal való összeolvadás / önállóság feladása
személyzeti változtatások (elbocsátások, új alkalmazottak felvétele)

Az Ön termékeinek, technológiáinak vagy szervezeti formáinak milyen megújítását (innovációját)
tervezik, vagy melyek lennének kívánatosak?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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3. ellenőrzőlista: munkahelyelemzés - kompetenciaszükséglet
Megjegyzések az alábbi ellenőrzőlista használatához
•

Egy munkahely elemzésébe mindig be kell vonni a munkahely tulajdonosát.

•

Az analizálandó munkahelyről való információszerzés módszereiként a következők is szóba
jöhetnek: csoportos beszélgetés, személyes beszélgetés, külső szakértők által készített felmérések.

•

A munkahelyelemzés kiegészítéseképpen gyakran tevékenységelemzéseket is végeznek, hogy a
képzési intézkedésekhez szükséges döntések megalapozottabbak legyenek.

Munkahely leírása: ............................................................
Jelenlegi szakmai
követelmények a munkahelyen
szükséges szakmai
kompetenciák tekintetében

Jövőbeni szakmai
követelmények a munkahelyen
szükséges szakmai
kompetenciák tekintetében

A munkahelyi
kompetenciafejlesztés
tervezett/előre látott
következményei

4. ellenőrzőlista: tevékenységelemzés
Munkahely megnevezése: ............................................................
Vizsgálat ideje:............óra / ........... nap / ...............
A munkahely tulajdonosa:............................................................
Munkahelyi tevékenység

A tevékenység
időtartama
nap / óra perc
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5. ellenőrzőlista: az alkalmazottak szakmai kompetenciájának megállapítása és
értékelése

Becsült érték

Indikátor
1
1.

2

3

4

Kívánt érték
5

1

2

3

4

5

Rendelkezik a munkahelyi feladataihoz
szükséges alapvető ismeretekkel
- képes önállóan megoldani a munkahelyi
feladatokat
- a munkához szükséges dokumentációt
(rajz, szakmai előírások stb.) megfelelően
használja

2.

Képes gyorsan alkalmazkodni az
ügyféligényekhez
- képes szakszerűen értékelni az iényeket
- képes megoldási ötleteket kidolgozni

3.

Minőségi munkát végezt
- alkalmazza a vállalati minőségbiztosítási
rendszert
- a meghatározott időn belül végzi el a feladatait

4.

A rá bíható feladatok tekintetében rugalmas
- képes gyorsan alkalmazkodni az új
munkaeszközökhöz
- ismeri a szomszédos szakterületeket

1-től ... nagyon jó
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6. ellenőrzőlista: az alkotói és módszertani kompetenciák megállapítása és értékelése
Becsült érték

Indikátor
1
1.

2

3

4

Kívánt érték
5

1

2

3

4

5

Gyorsan magáévá teszi az
információkat
- jó a különféle helyzetek megfigyelésében
és felismeri a problémákat
- tud figyelni és kérdéseket feltenni

2.

Képes jól felhasználni az információkat
- egyedi lépéseket dolgoz ki a munkahelyi
feladatokhoz
- képes különböző változatokat felmérni
és kivitelezni

3.

Nagyon jól adja tovább az információkat
az ügyfeleknek vagy feletteseinek
- jó gondolkodási képességgel rendelkezik
és logikusan közelíti meg a dolgokat
- szakszerűen és pontosan fejezi ki magát

4.

Jó képzelőerő jellemzi
- kreatív ötleteket és javaslatokat dolgoz ki
- az ötleteket képes átültetni a gyakorlatba

1-től ... nagyon jó
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7. ellenőrzőlista: a társas és kommunikációs kompetenciák megállapítása és értékelése
Becsült érték

Indikátor
1
1.

2

3

4

Kívánt érték
5

1

2

3

4

5

Képes egy csapat tagjaként dolgozni
- aktívan részt vesz a feladatok
megoldásában
- elfogadja mások véleményét

2.

Tud bánni az ügyfelekkel
- barátságos és szolgálatkész az
ügyfelekkel és partnerekkel szemben
- világosan és érthetően fejezi ki magát

3.

Tud vitatkozni
- világosan és meggyőzően érvel
- megérti mások gondolkodását

4.

Tud érvényesülni
- képviseli az álláspontját
- keresztülviszi az elképzeléseit és a
feladatait

1-től ... nagyon jó

5-ig ... hiányos

A kompetenciafejlesztéshez szükséges minden tevékenységet - a szakmai alapképzés és a vállalati
továbbképzési integrációjának különös figyelembe vételével - alkalmas képzési szolgáltatókon keresztül
kell végezni, mivel náluk adott a szakmai-vállalati alap- és továbbképzés teljes skálájához szükséges
kompetencia, melyet a vállalkozások igénybe vehetnek.
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