НОВА ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА
КОМПЕТЕНЦИИТЕ
MyCompetence е реализирана в изпълнение на проект
„Разработване

и

внедряване

на

информационна

система

за

оценка

на

компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се
осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България,
по договор № BG051PO001-2.1.06 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи
от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че информацията в това приложение
отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта.
В подкрепа на Вашето кариерно развитие, MyCompetence Ви предоставя следните
възможности:
1. Да разгледате изискванията на работодателите за заемане на ключови позиции
във водещите икономически сектори;
2. Да си направите самооценка за съответствие към изискванията за избрана от
Вас длъжност и да получите препоръки за Вашето развитие;
3.Да използвате безплатно платформата за електронно обучение. Е-обученията са
достъпни безплатно и включват теми като „Дигитални компетенции“, „Управление
на качеството“, „Ефективно управление на екипи“, „Управление на представянето“,
„Иновативни подходи за определяне потребностите от обучение в организацията“,
„Корпоративна

социална

отговорност“,

„Използване

на

MyCompetence“,

„Управление в условията на криза“, „Финанси за нефинансисти“, „Финансово и
правно проучване – Дю Дилижънс“, „Въведение в управлението на продажбите“,
„Управление на доставките“, „Управление на бази данни“, „Успешни презентации“,
„Подбор на персонал“, „Обучение за обучители“, „Управление на промяната“,
„Управление на конфликти“, „Лидерство и емоционална интелигентност“ и други.
4. Да използвате инструменти за оценка на компетенции. Тестовете са достъпни
безплатно

и

включват

оценка

на

мениджърски

компетенции,

социални

компетенции, проектиране и управление на бизнес процеси, екипна ефективност,
удовлетвореност

и

мотивация,

емоционална

интелигентност,

търговски

компетенции, компетенции за разрешаване на проблеми и вземане на решение,
компетенции за управление на промяната, компетенции за управление на
конфликти и др.
5. Да получите достъп до широк набор от справочна информация за вашето
развитие, включително образователни и обучителни организации, пътища за
развитие – специализирана литература, информационни източници, доставчици на
обучение, инструменти за оценка на компетенции, международни платформи за
обучение и други.
Използвайте MyCompetence за Вашето професионално развитие!

