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OBIECTIVE PRINCIPALE:
• Actualizarea programelor de instruire
și formare profesională conform cerințelor industriei;
• Îmbunătățirea imaginii sectorului TCLF
în vederea atragerii de noi angajați, în special
a tinerilor talentați;
• Crearea la nivel european a unei comunități dinamice,
formată din parteneri publici și privați, dedicată
dezvoltării competențelor și oportunităților angajaților
din domeniu, în cadrul unei strategii Europene comune.

Lipsa competențelor, digitalizarea, îmbătrânirea forței de muncă,
atragerea noilor generații, sunt doar câteva din provocările majore
cu care se confruntă industriile TCLF. Aceste sectoare de
producție au nevoie de un curriculum actualizat și de metode
inovatoare de învățare pentru a asigura competențele și
cunoștințele cheie necesare propriilor angajați.
Alăturați-vă și vom lucra împreună, cu sprijinul
Comisiei Europene, la perfecționarea forței de muncă TCLF
din regiunea dumneavoastră.
Nu pierdeți această ocazie!

Înregistrați-vă ca furnizor de Educație
și Formare Profesională (VET ) și participați activ!
http://www.s4tclfblueprint.eu/register
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Proiectul strategic Erasmus+, “Skills4Smart TCLF
Industries 2030” Blueprint, cu o durată de 4 ani,
reunește peste 20 de parteneri din domeniul
Textile-Pielărie (Textile, Clothing, Leather,
and Footwear - TCLF), coordonați de către
confederațiile Euratex, CEC și COTANCE.
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Înregistrați-vă compania și participați activ!
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Personalul dvs. va beneficia de sesiunile pilot de instruire
și de noile cursuri care vor fi elaborate cu ajutorul experienței
și implicării dumneavoastră.
Nu pierdeți această ocazie!

noi generații

Implicarea activă a companiilor este esențială pentru
îmbunătățirea pregătirii profesionale a propriilor angajați.
Lucrând împreună, vom înțelege mai bine nevoile
dumneavoastră, vom anticipa provocările și vom explora
noi oportunități care ar putea influența în mod direct
competitivitatea și creșterea economică a companiilor
dumneavoastră.
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Implicarea companiile TCLF?

ofertă de instruire

LIPSA COMPETENȚELOR

CENTRE TEHNOLOGICE

Know-how

Încălțăminte

rețele

le
e
i
P
motivație

FORMATORI

ATRACTIVITATE

forță de muncă în curs de îmbătrânire

recrutare
nevoi reale
calitate

competitivitate

