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Регистрирайте се като доставчик на професионални
обучения и вземете активно участие!
https://www.s4tclfblueprint.eu/community/

ЛИПСИ НА УМЕНИЯ

Облекло

ГЛАВНИ ЦЕЛИ:
• Актуализиране на предлаганите обучения и
учебни планове, с цел по-добра връзка с нуждите
на индустрията;
• Подобряване имиджа на кариерите в секторите
Текстил, Облекло, Кожи и Обувки, за да се
привлекат нови работници, и в частност млади
таланти;
• Създаване на динамично общество от частни и
публични лица в Европа, ангажирани да подкрепят
развитието на умения и възможностите за заетост
в една обща за ЕС стратегия по отношение на
уменията;

Присъединете се към нас и ще работим заедно за подобряване
умениятана работната сила в секторите Текстил, Облекло,
Кожи и Обувки във вашия регион с подкрепата на Европейската
комисия.
Не пропускайте тази възможност!
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Е-ТЪРГОВИЯ
устойчивост

СРЪЧНОСТ

Над 20 публични и частни заинтересовани лица от
секторите Текстил, Облекло, Кожи и Обувки
(Textile, Clothing, Leather and Footwear - TCLF),
координирани от техните европейски асоциации
(EURATEX, CEC, COTANCE), се обединяват в
“Skills4Smart TCLF Industries 2030” Blueprint, един
стратегически 4-годишен проект по Erasmus+.

Липсите на умения, дигитализацията, застаряващата работна
сила, привличането на нови поколения, са само част от
главните предизвикателства пред индустрията за Текстил,
Облекло, Кожи и Обувки. Тези производствени сектори се
нуждаят от подновени учебни планове и иновативни обучителни
методи, за да осигурят ключови умения и знания за своите
работници.

мобилност

https://www.s4tclfblueprint.eu/community/

технологичен център

Регистрирайте вашата фирма
и вземете активно участие!

Защо да се включат

Доставчици на обучения в секторите
Текстил, Облекло, Кожи и Обувки?

Текстил

Вашият персонал ще се възползва от пилотни обучения
и новите курсове, които ще бъдат разработени
благодарение на вашия опит и участие.
Не пропускайте тази възможност!

реални
нужди
е-обучение
конкурентноспособност

Активното включване на компании е от ключова важност
за подобряване уменията на вашите работници. Работейки
заедно,ще можем по-добре да разберем вашите нужди,
да предвидим предизвикателствата и да проучим
възможностите, които могат директно да повлияят на
вашата конкурентноспособност и растеж.

мрежи
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Защо да се включат

компании от секторите Текстил,
Облекло, Кожи и Обувки?

рекрутиране

НОВИ ПОКОЛЕНИЯ

Обувки

предлагане на обучения

КОМПАНИИ

мотивация

доставчици на професионално обучение

качество

заетост
модернизация

дигитализация
майсторство

ОПИТ

