CircularRegions

Csatlakozzon a CircularRegions
“Train the trainers” (T2T) programunkhoz
(FELHÍVÁS SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE)
Mit kínálunk Önnek?
A CircularRegions projekt olyan szakembereket keres a turizmus, élelmiszer
és csomagolás, építőipar, valamint a műanyagipar területéről, akik szeretnék
továbbfejleszteni szaktudásukat. Eltökélt szándéka, hogy a körforgásos gazdaság
területén tanácsadóvá váljon?Lehetőséget biztosítunk az Ön számára olyan személyre
szabott ismeretek elsajátítására és képzésen való részvételre, amelyek segítségével
Ön is hozzájárulhat a vállalkozások körforgásos átalakulásához. A megszerzett
készségeket, ismereteket közvetlenül tesztelheti a gyakorlatban a kiválasztott
vállalatoknál és ágazatoknál. A projektben való részvétel ingyenes.

Hogyan épül fel a képzés?
A sikeres pályázó a T2T programban egy elméleti és egy gyakorlati oktatáson vesz részt.
•

Elméleti képzés (2021. november eleje; a képzés időtartama 2 nap)
A két napos elméleti oktatás során elsajátítja a körforgásos gazdaság alapjait, valamint annak alapvető
logikai hátterét, megismerkedhet a Circularity Check online eszközzel, amellyel a vállalat körforgásos
teljesítményét mérheti. A tréningnek köszönhetően képes lesz a körforgásos gazdasággal kapcsolatos jó
gyakorlatok és referenciák bemutatására, az első lépések meghatározására, ajánlások megfogalmazására
és egy vállalatok számára szóló, körforgásos gazdaságra való átállást vizsgáló szakmai jelentés
összeállítására.

•

Gyakorlati képzés (2021. november – 2022. január; a képzés időtartama kb. 2 nap)
A gyakorlati képzés során egy vállalkozást jelölnek ki az Ön részére, amelyen az elméleti oktatáson
elhangzottakat a gyakorlatban is tesztelheti, valamint megvizsgálhatja a vállalkozás körforgásos
teljesítményét. A pilot folyamat fontos részét képezi a vállalattal történő bemutatkozó találkozó, a helyszíni
konzultáció, az elemzés és a jelentés elkészítése. A gyakorlati tesztelésre természetesen a projektpartnerek
is elkísérik Önt segítve a felmerülő kérdések megválaszolását.

Az elméleti képzés és a pilot projekt végére a szakértők az alábbi képességeket sajátítják el:
» Meggyőzően képes elmagyarázni, hogy a kkv-k milyen előnyökre (például pénzügyi, erőforrás-hatékonysági)
tehetnek szert a körforgásos üzleti modellek alkalmazásával.
» Megismeri a tervezés, gyártás, beszerzés, szállítás, szolgáltatás, termékhasználat és a fenntarthatóság
körforgásos jellegét felölelő ágazatspecifikus legjobb gyakorlatokat.
» Jártasság a Circularity Check online eszköz használatában, amellyel a vállalatok körforgásos teljesítményét
vizsgálhatja, illetve értékelheti eredményeiket.
» Áttekintést kap az ország körforgásos és fenntarthatósági szakértői helyzetről.
A T2T programban és a pilot projektben való részvétel ingyenes.
Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

A T2T programban való részvétellel járó előnyök
Mit nyerhet a programmal?
» Lehetőséget kap egy olyan szolgáltatás megalkotására, amely jelenleg példátlan Magyarországon vagy
Szlovákiában.
» Lépést tarthat a legújabb körforgásos gazdasági fejlesztésekkel a kiválasztott ágazatban.
» A körforgásos gazdasággal kapcsolatos ismereteit bővítheti, hozzáférhet képzési anyagokhoz és eszközökhöz.
» A T2T programon való részvételről elismerő oklevelet kap
» Hálózatunkon keresztül a magyarországi és szlovákiai körforgásos közösség tagjává válik.
» Új bevételi forrást teremthet a jövőben azáltal, hogy egyedi szolgáltatást kínál a meglévő vagy új ügyfelei számára.

Az ideális jelölt
Kiket keresünk?
Készségek, képességek
Egy sikeres jövőbeli CircularRegions tanácsadót, aki:
» szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik az alábbi ágazatok valamelyikében: turizmus, műanyagok,
élelmiszer és csomagolás, építőipar;
» ismeri a helyi piaci igényeket és általános ismeretekkel rendelkezik a kiválasztott ágazat kapcsán, valamint
» analitikus gondolkodással rendelkezik.
» znalosť obehového hospodárstva (výhodou).
Előny, ha rendelkezik:

Nyelvtudás

» szakértelemmel a környezeti fenntarthatóság terén,

Angol nyelvtudás – felső középszint (B2)

» üzleti tanácsadásban szerzett tapasztalattal,
» körforgásos gazdasággal kapcsolatos ismeretekkel.

Egyéb
Vezetői engedély

Információk a regisztrációs és kiválasztási folyamatról
1. Töltse ki a regisztrációs űrlapot 2021. október 17-ig.
2. Küldje el önéletrajzát a circularregions@ifka.hu címre.
3. A követelményeknek megfelelő jelölteket interjúra hívjuk (2021. október 18-22.).
4. Legfeljebb 8 jelöltet áll módunkban projektszinten kiválasztani a képzési programra
(ágazatonként 2 fő - szlovák és magyar részről 1-1 fő).

A CircularRegions projekt
A projekt célja, hogy együttműködést hozzon létre Magyarország és Szlovákia
körforgásos gazdasági platformjának tagjai között annak érdekében, hogy a határmenti
régiókban elősegítse a vállalkozások körforgásos gazdaságra való átállását.
A projekt a szakértői tréning program fejlesztésével és a jövőbeli oktatók
továbbképzésével célul tűzte ki a szakértői kapacitás bővítését, fejlesztését a
körforgásos gazdaság területén. Ezen túlmenően a projekt feladatul tűzte ki egy
szolgáltatás kifejlesztését és elérhetővé tételét a szlovák-magyar határmenti régiók
kiválasztott ágazataiban működő kkv-k számára. A projektet az Európai Unió az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozza.

Sledujte nás na Facebooku
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