Инициативата за работни
позиции в техническата и
научна сфера
www.take-tech.eu

Облик
Styria е на път да се превърне във високо
технологичен Европейски регион и да предава
усшешно своят TAKE TECH метод.
Голям брой Европейски компании твърдят, че
изпитват трудности при намиране на
квалифицирани служители.
Всяка година Европейската икономика изпитва
затруднения при запълване на нуждата си от
хиляди млади служители в професии в
техническата и научна сфера.
Нужно е да започнем повишаване нивото на
запознатост вече в училищата, за да покажем на
учениците широкия спектър от интересни
професии.

Цели
За повишаване на знанието за високо
просперитетни професии в училищата и за
повишаване на знанието в компании, и всъщност
колко важно е участието, и установяване на
контакт с ученици колкото е възможно най-скоро.
За подкрепа на училища и компании за
установяване на взаимно сътрудничество.
Учениците получават практически поглед върху
работния живот, информация за по-нататъшно
образование, начин за получаване на работа в
техническа и научна сфера и възможни пътища за
кариерно развитие.
Европейски компании могат да се самопрезентират
като атрактивен работодател.

Сътрудници по проекта

Take Tech стъпки
1. За спечелване на компании за Take Tech
Селекция на подходящи компании в
техническата или производствена сфера, което
би било интересно за учениците. Важно е, че
компаниите могат да презентират интересни
неща от производството/самата компания.
Лична покана от селектирани компании с
персонално писмо и папка с всичката
информация по проекта.
Компаниите имат опцията за избор между
широк спектър от възможности (дата, тип на
учебно заведение, регион на учебното
заведение, брой ученици).

Take Tech стъпки
2. За спечелване на училища по проекта Take Tech

Потвърждение, от училищния супервайзер на
Styria, че Take Tech е училищтно събитие.
Набор от избрани училища, които отговарят на
нуждите на компаниите.
Лична покана до селектираните училища веднага
след началото на учебната година. Ако
съществува голям набор от компании, покана от
всички училища също би била от помощ.
Поканата към Take Tech в Styria бива изпратена от
училищния супервайзер, но също директни
контакти с учителите биват използвани в случая
като допълнение.
Избор за училищата: училищата могат също да
избират дата и брой на ученици. Списък с
участващите компании бива осигурен, училищата
могат да индикират между 3-5 предпочитани
компании.

Take Tech стъпки
3. Напасвания
Големият пъзел
Идеи за успех:
Нещата могат да се променят!
Информиране на компаниите и също
предварително уведомяване, че може да
същестуват промени относно избора на
учлилище или компания, дата...
Поддържане на контакт с компании по
време на тяхното „време на изчакване“ от
момента на тяхната регистрация до
финалния избор на училище и стартиране
на събитието.
Ако Take Tech е успешен и искате да бъде
повтаряем годишно: Уведомяване на
училищата предварително преди започване
на лятната ваканция, че Take Tech ще се
състои отново.

Take Tech услуги
Индивидуален инструктаж:
за компании (и училища )как да структурират
визитите на компаниите
Обучителни семинари за компании:
обучителни семинари: как да структурират
специфични визити на компаниите за аудитория
от млади хора. Компаниите не са запознати
каква е разликата при отправена покана към
студентска аудитория за разлика от възрастна
такава.
Обучителни семинари за преподаватели:

обучителни семинари за преподаватели как да
подготвят техните ученици за визитите на
компании и също как да създадат определено
постоянство след това.

Разпространение
Интернет страница:
www.take-tech.eu
- Инфрмация по проекта
- Място за сваляне на информационен материал
Facebook (национален сайт):
http://www.facebook.com/sfg.taketech
- Информация за Take Tech
- Презентация за компаниите
- съдържание: снимки, видеота, доклади на
ученици
Медия:
- Сътрудничества с медия за публикации на
хартиени носители
- Take Tech видео

Контакти
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Nikolaiplatz 2
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Електронна поща: susanne.reiber@sfg.at
Интернет страница:

www.take-tech.eu
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

