EV 01 ПРАКТИКА

ОЦЕНКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ / ФОРМУЛЯР ЗА
ПРОВЕРКА
Име на ученика: ………………………………………………….
Фирма: ………………………………………..................
Име на надзорника: ………………………………… Длъжност………………………………
Телефон:……………………………………………….

Eлектронна пощаl……………………

Длъжност на ученика…………………………………………..Отдел……………………….
Дата на практиката: ОТ……………...………ДO…………………………….........
Обща тежест в портфолиото 20 %
Описание

Много
добър

Добър

Да се
подобри

Незадоволително

Много
добър

Добър

Да се
подобри

Незадоволително

Той / тя
Следва инструкциите
Работи ефективно като член на екипа
Комуникира ефективно в организацията
Разбира и ръководи собствените си
задачи и отговорности и ги овладява
отлично, включително управлява времето
си
Работи с компютърен софтуер
Работи ефективно за изпълняване на
фирмените стандарти и процедури
Проявява инициатива
Реалист е относно това, кое е постижимо
в рамките на практиката му
Поведение на ученика
Външен вид
Адаптивност
Точност и редовно присъствие
Възприемчивост
Характер и общуване
Динамика и мотивация
Откритост

Други коментари:

Не е
приложимо

Област на компетентност: обезпечаване процеса на покупки
Описания

Категория на опитност
I
Много
добра

II
Добра

Той/ Тя

Мога да търся в рамките на фирмата данни за
нейната актуална пазарна позиция.
Въз основа на данните мога да намирам
показатели за развитието на фирмата
Мога да набирам съществена информация за
клиенти и доставчици на фирмата
Мога да ползвам инструменти за анализ, за да
намеря необходимата информация
Мога да ползвам софтуер, за да подготвям данни
и нформация
Мога да направя доклад / презентация за
участниците и структурата на пазара, както и
фирмените разработки, перспективни за фирмата.
Аз мога да извършвам анализ на регионалните
пазари, за да намеря нови доставчици за
определена поръчка.
Мога да набирам оферти от продавачи
Мога да сравнявам оферти относно цена, качество
на изделието и условия за пласмент
Мога да преговарям за условия в една предвидена
рамка
Мога да обощвама информация за доставчици
Мога да следя текущ процес на покупка с помощта
на ERP на фирмата
Област на компетентност: Наблюдение и анализ на чужди пазари
Мога да търся в рамките на фирмата данни за
нейната актуална пазарна позиция.
Въз основа на данните мога да намирам
показатели за развитието на фирмата
Мога да набирам съществена информация за
клиенти и доставчици на фирмата
Мога да ползвам инструменти за анализ, за да
намеря необходимата информация
Мога да ползвам софтуер, за да подготвям данни
и нформация
Мога да направя доклад / презентация за
участниците и структурата на пазара, както и
фирмените разработки, перспективни за фирмата.

III
Да се
подобри

IV
Незадоволителна

Не е
приложимо

Мога да сбирам съществена информация относно
пазарната структура на чужди пазари
Мога да извършвам външен анализ (бенчмаркинг,
анализ на конкуренцията и т.н.)
Мога да правя проучване относно тенденциитеи
развитието на чужди пазари
Мога да свързвам и съпоставям информация за
фирмата и информация за външни пазари
Мога да извършвам SWOT-анализ
Мога да планирам мерки, за да обезпеча
пазарната позиция на фирмата и нейното
развитие
Мога да сбирам съществена информация относно
пазарната структура на чужди пазари
Мога да извършвам външен анализ (бенчмаркинг,
анализ на конкуренцията и т.н.)

Други коментари:

Бихте ли взели и друг ученик в бъдеще: ДА / НЕ
Подпис на надзорника……………………………………………..Дата………………………….

