
Проектът WIN - "Въвеждане на работния профил на мениджъра по
иновации на работното място" е новаторски проект, който има за цел
да подкрепи МСП в пътя им към постигане на по-висока продуктивност
и благосъстояние на служителите чрез директно адресиране на
предизвикателствата и трудностите, които тези компании срещат в
своите усилия за управление и насърчаване на иновациите на
работното място.

Представяме ви мениджъра по иновации на работното място
Ние се намираме в много различен свят от преди няколко десетилетия.
Поради глобализацията, бързия технологичен напредък,
демографските промени и бързо развиващите се потребителски
изисквания компаниите са изправени пред безпрецедентни
предизвикателства и много от тях все още не са сигурни как да оцелеят
на пазара. Поради тази причина способността за непрекъснато
преоткриване на продукти, услуги и процеси става от съществено
значение за оцеляването и успеха. Ето защо концепцията за иновации
на работното място е жизненоважна за подпомагане на компаниите да
посрещнат нуждите на 21-ви век.
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Къде и кога започна всичко?
След първата среща в Германия през март 2022 г. партньорството имаше
възможност да се срещне отново и да обсъди напредъка на проекта и
бъдещите дейности на 6-7 септември в Лариса, Гърция.
Основните теми на дискусията се въртяха около обобщаващия доклад и как
този резултат ще служат като крайъгълен камък за идентифициране на
характеристиките и компетенциите на мениджъра за иновации на работното
място.
Консорциумът се фокусира върху дейностите по разпространение и
стратегиите за постигане на по-голяма видимост и достигане до желаната
целева аудитория и оценката на резултатите от проекта, за да поддържа
високото качество на постигнатите досега резултати.
 
Сега ще продължим да работим по учебната програма и профила на
мениджъра за иновации на работното място.

Останете свързани, за да продължите да учите!
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Върху какво работим?
През последните няколко месеца партньорите по проекта работиха
усилено заедно с няколко малки и средни предприятия, за да изпълнят
първата част от проекта.
Тук те проведоха подробно проучване на литературата по темата във
всички държави от консорциума и също така събраха впечатления и
важни прозрения във всяка страна партньор, като направиха теренно
проучване с няколко предприятия.
След това, за да сравнят различните реалности и ситуации във всяка страна,
партньорите разработиха национални доклади, които бяха интегрирани в
обобщаващ доклад, който можете да прочетете на нашия уебсайт.
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