Megállapodás a Kompetenciamérés végzéséről
Egy részről Humán Erőforrásért Egyesület Dél-Alföldi Régió
6400 Kiskunhalas Bogárzó 0241/3 hrsz.
Képviselő:

a továbbiakban ügynökség

és
Név:
Születési hely, idő
Anyja neve:

a továbbiakban résztvevő

A Kompetencia Elemzés megvalósításáról megállapodást kötnek a „Kompetenciamérleg,
Innovatív eszköz a karriertervezésre és a romák munkanélküliségének visszaszorítására”
projekt keretein belül, rövidítve „KOMPASS”, No DE/12/LLP-LdV/TOI/147528
Az elemzés időfázisai:

1 Célok

A Kompetencia Elemzés segíti a résztvevőt a következő tevékenységekben
•

tisztább képet kapjon önmagáról (megszerzett tudás és készségek, hozzáállás,
motiváció, értékek és jellemvonások és a meglévő erősségek és gyenge pontok
meghatározása.)

•

egy realisztikus szakmai karrier tervezése s egy akcióterv kidolgozása

•

motiváció növelése az új szakmai kihívásokhoz a meglévő kompetenciák tükrében.

2 Megvalósítás követelményei

A résztvevő kötelessége a Kompetencia Elemzésben aktívan részt venni. Kötelessége a
tanácsadók részére a megfelelő információkat szolgáltatni és a munkafolyamatban részt
venni annak érdekében, hogy sikeres kompetencia beszámoló készüljön. Az ügynökségnek
kötelessége megbízható módszereket használni képzett tanácsadók által annak érdekében,
hogy a résztvevőkről a megfelelő információt összegyűjtsék, jellemezni tudják s a megfelelő
szakmai karriert meghatározzák.
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3 Felhasznált módszerek
A személyre szabott Kompetencia Elemzéshez a következő módszereket használják fel:
•

a résztvevő intenzív egyéni munkája

•

teszt és elemző kérdőívek

•

megfigyelési feladatok

•

személyes interjúk

4 Végeredmény
A Kompetencia Elemzés végén a résztvevő egy szintézist tartalmazó dokumentumot kap,
amelyet részletesen átbeszélnek a tanácsadóval.
Ez különféle információkat tartalmaz a résztvevőről a meglévő végzettségek, tudás, jellem,
készségek és kompetenciák, valamint a legfontosabb tulajdonságokra vonatkozóan.
A szintézist tartalmazó dokumentum elsősorban a résztvevő részére készül. A résztvevő
engedélyével egy másolatot a munkaügyi központ részére eljuttat az ügynökség. További
egyének vagy intézmények részére csak engedéllyel adható ki a dokumentum.

5 Dokumentum kezelése
A szintézist tartalmazó dokumentumot és a kompetencia elemzés közben létrejött további
dokumentumokat az ügynökség archiválja és a kompetenciamérés végétől számított két év
után automatikusan törli.
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