Kompetenčni center za razvoj kadrov

KOC HRANA

Projekt KOC Hrana sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zakaj kompetenčni center?

Kmetijska in živilska podjetja se zavedajo, da so le kompetentni zaposleni lahko upravljalci sprememb, prispevajo k dvigu
konkurenčnosti podjetij in dvigu dodane vrednosti.
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju agroživilstva,
KOC HRANA, bo prispeval k izboljšanju kompetenc zaposlenih, ki
bodo znali prepoznati in uvesti inovativne tehnologije in procese ter
se znali odzivati na povpraševanje in potrebe trga.
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MODEL KOMPETENC in USPOSABLJANJA
Za vsak profil smo opredelili 11 kompetenc, ki smo jih po razdelili v 4* skupine in sicer:
Domenske/delovno specifične kompetence

Osebne in medosebne kompetence

Poslovno podjetniške kompetence

Kompetence digitalne dobe

*vir: Model dolgoročnejšega napovedovanja potreb po kompetencah (projekt Razvoj karierne platforme za zaposlene)

Vodilo panožnega modela kompetenc je:

varna hrana, kakovost in sledljivost živil.
Področja usposabljanj so opredeljena glede na analizo izraženosti kompetenc, pomembnosti
kompetenc v prihodnosti ter načrtov in ciljev podjetij. Podjetja se bodo vključevala v zunanja izobraževanja, izvajala bodo tudi notranja izobraževanja, ki bodo nadgradila njihovo povezovanje in
krepila konkurenčnost celotne panoge.

Kako do nas?
Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5 a
9000 Murska Sobota
Tel.: 02 5213 650
Robert Grah, robert.grah@gzs.si
Roman Wolf, roman.wolf@gzs.si

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tel.: 01 5898 298
Tina Buh, tina.buh@gzs.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije
Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov
Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana
Tel.: 01 4341 569
Anton Golob, koc2@sklad-kadri.si

Več informacij:

kochrana.gzs.si

Partnerska podjetja
Mesni sektor

KODILA d.o.o., PANVITA PRAŠIČEREJA d.o.o., PANVITA d.d., PANVITA AGROMERKUR
d.o.o., PANVITA MIR d.d., MEJA ŠENTJUR d.d., PIVKA d.d., DELAMARIS KAL, d.o.o., JATA
EMONA d.o.o., MESO KAMNIK d.d., GO-KO d.o.o., PERUTNINA PTUJ d.d.

Mlečni sektor

POMURSKE MLEKARNE d.d., MLEKARNA CELEIA d.o.o., MLEKARNA PLANIKA d.o.o.

Rastlinski sektor

RADGONSKE GORICE d.d., PARADAJZ d.o.o., MEDEX d.o.o., PANVITA KMETIJSTVO d.d.,
FRIŠKO d.o.o., EVROSAD d.o.o.

Žitni sektor

PEKARNA PEČJAK d.o.o., MLINOTEST d.d.

Predelana živila in ostale dejavnosti

MERCATOR-EMBA, d.d., SPOVANO d.o.o., PAN-NUTRI d.o.o.

