Projektni partnerji
• GZS-Združenje lesne in pohištvene
industrije (nosilec projekta )
• Lesarski grozd (koordinator)
• Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za lesarstvo
• Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna
• Center RS za poklicno izobraževanje
• Hellenic Regional Developement Center, Grčija
• InnovaWood, Irska

Projekt št.: LLP-LdV-ToI-2008-SI-3

Aktualna usposabljanja in prijava:

www.znanjezales.si
Piši nam in vprašaj:

info@znanjezales.si
Misliš, da znaš že vse?
Ne? Potem klikni

www.znanjezales.si

Vseživljenjsko izobraževanje je odgovornost vseh, tako podjetij kot zaposlenih.
Na to zahtevo smo se odzvali z razvojem
pilotnega sektorskega programa usposabljanja ZnanjeZAles, ki pokriva vrzeli v
znanju, veščinah in sposobnostih zaposlenih. Program omogoča pridobivanje novih
znanj in kompetenc za lažje obvladovanje
sprememb v tehnoloških in poslovnih procesih, razširja znanja in veča možnosti za
osebni uspeh ter napredovanje. Podjetjem
omogoča učinkovitejši prehod na višjo raven dodane vrednosti, razvoj zaposlenih in
s tem vplivanje na razvoj celotnega lesnopredelovalnega sektorja.

Zakaj ravno ZnanjeZAles?
• ker ponujamo na osnovi domačih in tujih
izkušenj kakovostno oblikovan in izvajan
program usposabljanj, prilagojen tvojemu
delovnemu okolju za reševanje tvojih
konkretnih problemov,
• ker ponujamo inovativne vsebine ter
metode izvedbe usposabljanja,
• ker jih izvajamo z najboljšimi domačimi in
tujimi izvajalci ter strokovnjaki iz podjetij,
• ker s prenosom znanj in razvijanjem
tvojih kompetenc dvigujemo nivo
tvojega znanja in s tem omogočamo rast
tvoje konkurenčnosti in konkurenčne
sposobnosti tvojega podjetja,
• ker razvijamo tvojo pripravljenost in
usposobljenost za sprejemanje in uvajanje
sprememb v lastnem poslovnem okolju,
• ker ponujamo velike možnosti izmenjave
izkušenj med udeleženci usposabljanj,
• ker so usposabljanja cenovno ugodna.

Komu so namenjena naša
usposabljanja?
Zaposlenim v slovenskih
lesnopredelovalnih podjetjih.
Usposabljanja so z različnimi vsebinami
prilagojena tako vodstveno/vodilnemu kot
tudi operativno/proizvodnemu nivoju.
Izvajamo ga (lahko) tudi v tvojem
podjetju.

Predvidene tematike
usposabljanj
• Vodenje, komunikacija znotraj podjetja in
timsko delo
• Management ustvarjalnosti in
inovativnosti
• Sodobne tehnologije in materiali
• Vodenje (management) projektov
• Notranja logistika, študij dela in časa
• Razvoj kadrov, motiviranje in nagrajevanje
• Okoljevarstvo
• Trženje izdelkov/storitev
• Reinženiring in informatizacija poslovanja

