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KÉPZÉSI STRATÉGIA

Képzési Osztály
VERSENYKÉPES TERMÉKEK
Stabil partneri kapcsolatokra törekszünk. Célunk a vevői, felhasználói igényeknek
megfelelő termékek, szolgáltatások előállítása.
Intézményünk hosszú távú célja, hogy megmaradjon a felnőttképzési piacon a partnerei
megelégedettségére. A felnőttképzési rendszer tevékenysége kapcsolódik a foglalkoztatói,
vállalkozói, termelői szféra igényeihez, ugyanakkor figyelembe veszi az iskolarendszerben
folyó szakképzési rendszert is az alábbiak figyelembevételével:
-

Széleskörű együttműködés a vállalatcsoport HR munkatársaival.
Széleskörű együttműködés a beiskolázó munkáltatók HR munkatársaival.
Képzésben résztvevők és beiskolázó munkáltatóik elégedettségi véleményének
felmérésével a partnerkapcsolat hatékonyságának növelése.
Tananyag fejlesztés a megrendelői igények és jogszabályi előírások szerint.

ENERGIA- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDÉS
Társaságunk megkülönböztetett figyelmet fordít az energiahatékonyság folyamatos
növelésére, illetve a környezetet terhelő hatások minimalizálására.
EGÉSZSÉGES,
FENNTARTÁSA

BIZTONSÁGOS

MUNKAKÖRNYEZET

KIALAKÍTÁSA

ÉS

Vállalatunk a munkahelyi egészség és biztonság területén a kockázatok
minimalizálására, csökkentésére törekszik, ezért a munkavédelem területén a folyamatos
változás, a folyamatos fejlesztés válik a mindennapok gyakorlatává.
Intézményünk stratégiai célként tűzi ki a munkahelyi egészség és biztonság folyamatos
fejlődését. Éves MEBIR célok kerülnek megfogalmazásra, amelyek előrelépés irányába
mutatnak.
Tananyagaink fejlesztésénél nagy hangsúlyt fektetünk környezettudatos viselkedésre, a
munkahelyi egészségi és biztonsági követelmények beépítésére és azok elsajátítására.
A gyakorlati foglalkozások és a vizsgák során nagyfokú figyelmet szentelünk a
biztonságos munkavégzésre. Tevékenységünk során törekszünk a környezetet terhelő
hatások minimalizálására.
FOLYAMATOS FEJLŐDÉS
A folyamatos fejlődés fennmaradásunk, eredményes működésünk elengedhetetlen
feltétele. Folyamatainkat megfigyeljük, elemezzük, és rendre összevetjük
célkitűzéseinkkel.
Munkatársainkat rendszeresen oktatjuk, képezzük.
Minden munkatársunk felelős az általa végzett munka minőségéért, közvetlen környezete
védelméért és saját munkahelyének biztonságáért.
Cégünk vezetése elkötelezett a versenyképesség, folyamatos fejlődés megvalósulása
mellett.
Munkatársaink és oktatóink andragógiai ismereteit a meghatározott követelmények és
eljárások szerint folyamatosan fejlesztjük.
A vállalat vezetése integrált irányítási rendszert működtet, és ennek biztosítja a
feltételeit.
A folyamatos fejlesztés érdekében az intézmény működése, a képzés folyamata belső és
külső auditok során rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül, melyek eredményét
a fejlesztések során felhasználjuk.
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