
Újabb hírek az EQ-WOOD projektről
II.fejezet

Korábbnan már megírtuk, hogy bekerültünk az EQ Wood 2018-as
Erasmus +Sector programjába.

A projekt 8 országból 9 partnert fog össze, akik a fa -és bútoripari
szegmensben  meghatározó  szerepet  töltenek  be.  A  partnerek
folyamatos felmérései alapján olyan képzést hoznak létre, mely
lehetővé teszi a gyártóknak az innovatív termékgyártást és ezzel
együtt növeli a versenyképességüket.

De  mi  lehet  az  a  szakma  profil,  ami  mindezt  egy  személy
képzésével lehetővé teszi?
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Innovációs manager
Az innovációs manager az a személy,  aki  egy szakértő csapattal  (tervezők,

termelési  vezetők,  a  marketing  személyzet,  cégvezető)  együttműködve  néz

szembe  a  jövő  kihívásaival,  meghatározva  és  létrehozva  a  bútorgyártó

vállalatok innovációs stratégiáját.

TOVÁBB OLVASOM
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A Bútorszövetség is részese ezen
projektnek

Megosztjuk  partnereinkkel  a  magyarországi  kutatások  eredményét  és  a

létrejött képzést elérhetővé tesszük a hazai ipar számára is.

Olyan  jövőbeli  kihívások előtt  állunk,  melyek  a  bútorszektor  megújulását  is

megkövetelik. A megújulásban fontos szerepe lehet egy újfajta szakmai profil

Tovább az EQ-Wood angol honlapjára
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létrehozásának:  az  innovációs  tanácsadó  segítséget  nyújthat  a  cégek

irányításában és a változások előmozdításában.
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