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Új munkaerőpiaci szolgáltatások
kialakítása a Repülőtéri Régióban

követi: az azonosított szükségletekre folyamatosan
reflektálni képes Helyi Képzéskoordinációs Iroda
jön létre, melynek működési tesztfázisában már a
feltárt igényekre építő felnőttképzési tananyagok

2015 májusában a reptéri térség gazdaságára

fejlesztése, majd konkrét képzések szervezése és

alapozó,

lebonyolítása is megtörténik.
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ösztönző munkaerőpiaci szolgáltatások innovatív
bővítésével. A projekt során a partnerek olyan
szolgáltatásokat terveznek és valósítanak meg,
kompetenciafejlesztéséhez,
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jelenti,

budapesti
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kéri

partnereit, hogy aktív részvételükkel támogassák
a

projekt megvalósítását.

Hamarosan

online

kérdőívvel keressük meg partnereinket, amelynek
kitöltése csak rövid időt vesz igénybe, ugyanakkor
nagy mértékben segíti a térség számára releváns
szolgáltatások kialakítását és a megfelelő stratégia
kidolgozását.

foglalkoztatáshoz, valamint a regisztrált és látens
munkanélküliség csökkenéséhez.
Fontos szempont a munkaerőpiac kínálati és
keresleti oldalának közelítése, melyben szerepet
kap az üzleti szektor proaktív megközelítése és a
tényleges szükségletek figyelembevétele. A projekt
helyzetfeltárással és piacelemzéssel indul, mely a
helyi munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának
feltérképezésére és a releváns képzési-oktatási
lehetőségek számbavétele fókuszál. Az előkészítő
fázist új szolgáltatások tesztelése és bevezetése

A projekttel kapcsolatos további hírek és részletes
információk a klaszter honlapján érhetők el:
www.budcluster.eu
észrevételeiket,

A

klaszterrel
javaslataikat

info@budcluster.hu email címen várjuk!

kapcsolatos
az

