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Program dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
zaměstnanců společnosti
Institute of Applied Biotechnologies a.s.
Institute of Applied Biotechnologies a.s. řeší projekt OPPA č. CZ.2.17/1.1.00/33211.
Z tohoto projektu je podporováno vzdělávání zaměstnanců společnosti.
Projekt je hrazen z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% z Rozpočtu hlavního
města Prahy.
Projekt začal dne 1.4.2011 a bude ukončen dne 31.3.2013.
Naše společnost považuje vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců za jednu klíčových
oblastí své personální politiky. Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní systém
vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a prostřednictvím dalšího zvyšování jejich kvalifikace a
odbornosti dosáhnout zvýšení efektivity práce a konkurenceschopnosti společnosti na
trhu. Cíle vycházejí ze zmapování nedostatku z dříve absolvovaných vzdělávacích aktivit,
které byly realizovány individuálně a podle momentální potřeby, a zaměřují se na
rozšíření těchto dříve získaných znalostí a dovedností.
Projekt doplňuje a rozšiřuje dosavadní plán vzdělávání zaměstnanců a vychází
z nedostatku a slabých míst dříve realizovaného vzdělávání. Konkrétními cíly projektu
jsou:
• zvýšení odborných znalostí a dovedností pracovníků oddělení výzkumu a vývoje a
pracovníků výroby,
• zvýšení znalostí pracovníků v oblasti řízení kvality,
• rozvinutí schopností vedoucích výzkumných projektu v oblasti projektového
managementu,
• rozvinutí manažerských dovedností u vedoucích pracovníků,
• zvýšení úrovně znalostí pracovníku v oblasti měkkých dovedností zejm.
komunikace, asertivita, jednání s lidmi, atd.,
• zvýšení profesionality při obchodních jednáních se zákazníky a dodavateli,
• podpoření loajality zaměstnanců ke společnosti,
• inovace systému vzdělávání a vytvoření rámce pro další vzdělávání zaměstnanců,
• vyškolení interních lektorů.

V rámci projektu proběhla výběrová řízení na následující kursy:
Výběrové řízení

Vítěz

Odborné vzdělávání v oblasti
biotechnologií a molekulární genetiky

Generi Biotech s.r.o.

Komunikační dovednosti –
Anglický jazyk

Jazykový Institut Praha, s.r.o.

Odborné vzdělávání v oblasti
projektového managementu, soft
skills a obchodních dovedností

Ing. Vladimír Mareček - VM MARKETING

S vítězi uzavřela společnost smlouvy.

