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Witamy,
Dziękujemy za otworzenie naszego newsletter-a!
newsletter
Pragniemy Państwu zaprezentować Projekt “Compete! Europejski model strategicznego zarządzania
kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora turystycznego”
turystycznego – realizowany w ramach
programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie.
życie. Projekt rozpoczął się w styczniu 2011 roku
i potrwa do grudnia 2012 roku.
Głównym celem projektu jest profesjonalizacja firm branży HORECA na poziomie europejskim, poprzez
określenie wspólnych standardów kompetencyjnych dla pięciu zawodów – recepcjonisty,
barmana/kelnera, kucharza,, obsługi
obsług pokoi, menedżera - a następnie poprzez stosowanie modelu
strategicznego
znego zarządzania kompetencjami przy pomocy bezpłatnego narzędzia IT do planowania rozwoju
indywidualnego pracowników.
Z radością przybliżymy Państwu to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku!
Zapraszamy do lektury!

Rozpoczęło się w Krakowie…
W dniach 20-21 stycznia w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie
organizacyjne partnerów z Hiszpanii, Włoch, Czech, Bułgarii
i oczywiście z Polski. Była to wyśmienita okazja ku temu, aby
zaplanować przebieg prac, podzielić
odzielić obowiązki, omówić problemy
sektora
ora HoReCa oraz wybrać odpowiednie metody i techniki badań.
Więcej o spotkaniu na stronie:
http://www.tourism-strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14%3Akrakow20
ategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14%3Akrakow20
ategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14%3Akrakow2021&catid=1%3Ameetings&Itemid=2&lang=pl

Praca nad listą niezbędnych kompetencji dla zawodów
zawodó branży HoReCa
Nowe Motywacje razem z partnerami postawili sobie za zadanie określenie i promowanie

na poziomie europejskim jednolitych kompetencji istotnych dla wybranych zawodów
w branży HoReCa:
-

Kelner/barman,
Kucharz.
Recepcjonista,
Obsługa pokoi,
Menedżer.
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kompetencji których istotność dla konkretnych
kretnych zawodów była sprawdzana
W tym celu stworzyli listę kompetencji,
w badaniach:
Wyniki badań zawiera Raport porównawczy dostępny na:
http://www.tourism-strategy.eu/PDF/COMPETE_comparative_report_PL_final_20110926.pdf
strategy.eu/PDF/COMPETE_comparative_report_PL_final_20110926.pdf
Zdolności artystyczne

Delegowanie

Słuchanie

Podejmowanie ryzyka

Asertywność
Autorytet
Coaching

Świadomość otoczenia
Elastyczność
Zorientowanie na cel/na
rezultat

Lojalność
Negocjowanie
Świadomość organizacyjna

Samoświadomość
Rozwój indywidualny
Wewnątrzsterownoś
Wewnątrzsterowność

Kierowanie zorientowanie na
ludzi
Inicjatywa

Zarządzanie stresem
strese

Niezależność
Udzielanie informacji zwrotnej

Zorientowanie na innowacje

Planowanie i organizacja

Taktyczne adaptowanie się

Współpraca

Spójność wewnętrzna

Precyzja/dokładność

Zorientowanie na zadania

Kreatywność

Umiejętność osądu

Umiejętność prezentacji

Umiejętność wysławiania się

Zorientowanie na klienta
Podejmowanie decyzji

Kognitywne uczenie się
Interaktywne uczenie się

Analiza problemów
Monitorowanie postępów

Wizja
Umiejętność wyrażania się na
piśmie

Zarządzanie konfliktem
Wrażliwość
interpersonalna
(taktowność
Umiejętność rozmowy

Wytrwałość

Narodowe raporty
Każdy z partnerów: Nowe Motywacje, Granaforma, Institut Inpro, Rivas Tour,
Centro Studi e Farmazione Villa Montesca, Federacion Provincial De Empresas
De Hosteleria Y Turismo De Granada przygotował opis i analizę bieżącej sytuacji
sytuac
w turystyce w swoim kraju. Na podstawie desk – research, badań
kwestionariuszowych, wywiadów fokusowych z ekspertami oraz przedstawicielami
małych i średnich firm z branży przygotowano krajowe raporty.
Aby poznać specyficzne problemy oraz potrzeby przedsiębiorstw hotelarskohotelarsko
gastronomicznych oraz aktualne podejście do zarządzania kompetencjami w Polsce
oraz innych krajach wystarczy tylko kliknąć w link:

•
•
•
•
•

Poland – EN, PL
Spain – EN, ES
Bulgaria – EN, BUL
Czech Republic – EN,, CZ
Italy – EN, I
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Drugie międzynarodowe spotkanie …
… odbyło się tym razem we Włoszech. W jego trakcie podsumowano
półroczną współpracę oraz określono plan działań na następne
miesiące. Partnerzy rozpoczęli dyskusję nad modelem kompetencji
pracowników w wybranych zawodach oraz sposobem
s
ich opisu
i pomiaru. Wspólne debaty, które kładły nacisk na różnice kulturowe,
pomogą w zbudowaniu narzędzia elektronicznego
elektroniczne o nazwie „The Webtool Compete!” tak, aby było uniwersalne i odpowiadało na potrzeby
firm o różnym typie zarządzania i kulturze
lturze organizacyjnej.
Krótkie podsumowanie spotkania na stronie:
http://www.tourism-strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23:second
strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23:second
strategy.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=23:secondinternational-project-meeting16
meeting16-17-june-2011-italy&catid=1:meetings&Itemid=2&lang=pl
italy&catid=1:meetings&Itemid=2&lang=pl

Praca nad narzędziem
Elektroniczne narzędzie Compete!, umożliwia ukierunkowanie rozwoju
pracowników organizacji, biorąc pod uwagę cele biznesowe firmy. Pozwala
na określenie planu strategicznego przedsiębiorstwa oraz na dokonanie
ewaluacji kompetencji pracowników, optymalizacji zasobów kadrowych firmy.
Obecnie trwa przygotowanie aplikacji, która będzie dostępna bezpłatnie
Obecnie
do testowania w marcu 2012 roku.

Jakie są korzyści, płynące z narzędzia the Web-tool
Web
Complete?
O tym na stronie:
http://www.tourismstrategy.eu/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=10&Itemid=16&lang=pl

Dziękujemy za poświęcony czas na lekturę!
Z pozdrowieniami
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