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Pilot-tesztelés hírek
Korábbi eredmények és a következő tesztelési fázis.

Ez a félév
Az első

www.sparkling-grey.eu

pilot-tesztelés fázisának

tesztelési

eredményei.
A

pilot-tesztek

első

szakasza

2018

májusában

kezdődött és 2018 októberében fejeződött be.
Ezekben a hónapokban legalább 5 KKV, 10 munkáltató,
menedzser és HR menedzser, 10 senior munkavállaló,
10 szakértő és 5 munkaadói és munkavállalói
képviseleti

szervezet

vett

részt

minden

partnerországból. Ezek a célcsoportok felfedezték a
Sparkling Grey eszközt és teszteltek három projekt
kimenetelt az ötből – idősödő és többgenerációs
munkaerő

és

A második és az utolsó kísérleti

kapcsolódó

stratégiák

értékelési

eszközök mind szervezeti, mind egyéni szinten, “az
ezüstről aranyra fordító” eszköztárak munkavállalók és
munkáltatók számára, valamint az útmutató az életkorbarát és multigenerációs (munkahelyi) tevékenységek
a munkavállalók számára modulokat. Az első pilottesztelés eredményeiért kérjük kattintson ide.

fázis

a

következő

hónapban kerül megrendezésre.
A Sparkling Grey oktatni az oktatót csomagja – egyike
az öt project kimenetelnek – legközelebb a következő
hónapban Pécsen lesz tesztelve. Február 18 és 22
között

a

projektpartnerek

2-2

tagot

bevonva

Magyarországra utaznak, hogy a fentebb említett
erőforrás tesztelését lefuttassák, valamint, hogy még
jobban elsajátítsák az “ezüstről aranyra” történő
átállásokat a HR stratégiákban, amelyekkel hatékonyan
kezelhető az idősödő és többgenerációs munkaerő. A
textil- és fémipari KKV-k küzdenek a tudás megtartása
és az új alkalmazottak bevonása érdekében. A senior
rangú munkavállalók itt kulcsszerepet játszanak, és a
leginkább fenntartható megoldást jelenthetik a kihívás
számára. Ha szeretne többet megtudni, kérjük
kattintson ide.

Kik vagyunk mi? – Találkozz a csapattal!
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