Hur man blir en Grön-IT professionell?
Många företag och organisationer börjar successivt integrera grön IT i deras IT och CSR (Corporate
Social Responsibility) strategi och politik. Detta drivs i huvudsak av tre mål som kan definieras som
följer: blir "gröna" eftersom det är bra för vår planet, av en etisk och medborgerlig strategi; blir
"gröna" eftersom det är bra för bilden av företaget. Ett företag som verkar mer "grönt" säljer mer
eftersom kunder ser det med mer empati. Den tredje som är allmänt den viktigaste beslutfaktorn är
eftersom det är bra för verksamheten: en väl styrd "Grön IT" strategi gör det möjligt att minska de
operativa kostnaderna, avfall återvinning kostnader för en produkt/tjänst. Slutligen drar företag
nytta av en "grönare" vy, sin image förbättras, kostnaderna hanteras bättre och dess miljöpåverkan
är lägre.
För att utforma och genomföra "Grön IT" projekt i företag och organisationer, behövs effektiv
personal. Resultaten av undersökningen som utfärdats av GRIN-CH projektet (delfinansierat av EU:s
LLL ram) pekar ut en brist på effektiva proffs för att utforma och genomföra en "Grön IT"-strategi i
företag.
“Grön IT” proffs måste visa en stark teknisk erfarenhet med system och enheter som används inom
IT-området och de måste ha en stor erfarenhet av att designa och implementera komplexa
arkitekturer och mäta deras effektivitet. Dock räcker inte dessa så kallade "hård kompetens". För att
uppnå detta mål, övergripande kompetenser, de så kallade "mjuka kompetenser", t.ex. laganda,
ledarskap, uppmärksamhet på detaljer och precision, förmåga att förklara och övertyga andra
anställda och professionella är nödvändiga.
GRIN-CH projektet har identifierat nödvändiga färdigheter och kompetenser och 5 Green-IT roll
profiler, som nås på e-Jobs Observatory http://www.e-jobs-observatory.eu/sites/e-jobsobservatory.eu/files/Green-IT%20Role%20Profiles%20draft.doc, den "ny kompetens för nya
arbetstillfällen" webbportalen. De är: Grön-IT software ingenjör, Grön-IT infrastruktur och drift
expert; Grön-IT revisor, Grön-IT konsult, Grön-IT ambassadör.
Kontakta oss:
contact@e-Jobs-Observatory.eu
www.e-Jobs-Observatory.eu/GreenCorner
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