REGIUNEA CENTRU

REGIUNEA
SUD-VEST
OLTENIA

Ce ne-am propus?
Să contribuim la dezvoltarea sustenabilă
a companiilor active in domeniul auto din
regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia prin:
• Informarea și conștientizarea unui număr
de 660 de manageri de IMM-uri cu privire la
oportunitățile din cadrul proiectului;
• Creșterea
competențelor
profesionale ale antreprenorilor, managerilor și
angajaților cu responsabilități de management, personalului din departamentele de
resurse umane;
• Implementarea la nivelul IMM-urilor
beneficiare de sisteme inovatoare de
AD Auto Total SRL este un actor important în gestiune a afacerii, pentru a face față
piața de distribuție de piese și componente provocărilor din domeniul auto.
auto din România și face parte din rețeaua
internațională AD International. Conștienți Cum ne-am propus să atingem aceste
fiind că o resursă umană bine instruită este rezultate:
esențială pentru creșterea unei afaceri,
1. Prin informarea și conștientizarea a
am dezvoltat de-a lungul timpului mai
unui număr de 660 de manageri cu privire
multe proiecte de formare tehnică, având
la următoarele teme:
ca beneficiari, din 2008 și până în prezent,
peste 5.000 de angajați ai service-urilor • Importanța formării profesionale continauto multibrand din România. AD Auto Total ue a angajaților;
SRL este furnizor de formare profesională
autorizat de Autoritatea Națională pentru • Adaptarea managementului afacerii la
dinamica domeniului auto prin utilizarea de
Calificări.
softuri informatice de gestiune a afacerii;

Cine suntem?

Cui ne adresăm?

• Importanța eficientizării comunicării cu
Proiectul Academia Managerilor Auto se clientul prin digitalizare;
adresează antreprenorilor, managerilor,
• Importanța flexibilizării muncii prin
angajaților cu atribuții de management
utilizarea de instrumente precum telemunca
și personalului din departamentele de
sau încheierea de contracte de muncă cu
resurse umane ale IMM-urilor din domeniul
timp parțial.
industriei auto și componente: service-uri
auto, vulcanizărilor, tinichigeriilor auto și 2. Prin derularea de cursuri de formare
magazinelor de distribuție de piese auto din pentru minimum 502 antreprenori/manaRegiunile Centru și Sud-Vest Oltenia.
geri în următoarele domenii de interes:

▪ Competențe Antreprenoriale, Competențe
TIC – digitale;
▪ Curs specializare pentru Ocupația Inspector/Manager Resurse Umane, Management
financiar;
▪ Managementul inovării - noutăți în domeniul auto;
▪ Competențe juridice pentru antreprenori;
▪ Management de operațiuni / produs;
▪ Marketing;
▪ Managementul vânzărilor;
▪ Managementul relațiilor cu clienții;
▪ Managementul riscurilor;
▪ Managementul securității și sănătății în
muncă;
▪ Managementul calității;
▪ Anticipare nevoi viitoare de competențe
în domeniul auto - de formare a personalului
din service-uri și distribuitori componente;
▪ Metode inovatoare de organizare a
muncii, inclusiv în vederea inserției profesionale a persoanelor defavorizate;
▪ Promovarea egalității de șanse și de combatere a discriminării la locul de muncă;
▪ Managementul deșeurilor.

plan de retehnologizare pentru adaptarea
activității la tendințele din domeniu;
• Optimizarea relației cu clientul prin
facilitarea comunicării utilizând tehnologia
informației.
2. Antreprenorii / managerii / angajații
cu atribuții de management / personalul
din departamentele de resurse umane își
vor îmbunătăți cunoștințele actuale și
vor dobândi competențe noi în domenii
de interes – prin participarea la activități
de formare profesională (cu prezență la
sala de curs și/sau sesiuni de tip e-learning
și sesiuni individuale de coaching);

Cum poți deveni beneficiar al
proiectului:
• Accesează secțiunea Înscrie-te! de pe
portalul www.academiaauto.ro/manageri
• Participă la evenimentele de informare
din județul tău – accesează secțiunea
Evenimente de informare de pe portalul
www.academiaauto.ro/manageri, pentru a
afla detalii referitoare la locațiile și datele
evenimentelor pe care le organizăm.

3. Prin derularea de cursuri de formare
de tip e-learning in domeniile enumerate • Contactează-ne prin e-mail la:
mai sus.
academia.recrutare@autototal.ro
4. Prin formare personalizată de tip
coaching: Managerii din domeniul auto vor
fi puși în situația de a-și analiza propriul
business sau activitatea de management
din mai multe perspective, fiind asistați
de mentori cu expertiză relevantă în
domeniu, în scopul elaborării unor planuri
de dezvoltare a afacerii.

Care sunt beneficiile participării la
acest proiect:
1. Companiile își vor crește potențialul
de dezvoltare prin:
• Implementarea de sisteme informatice de
management;
• Elaborarea de documente strategice de
dezvoltare: plan de formare a angajaților,

Contact:
Academia Managerilor Auto din Regiunile
Centru și Sud-Vest Oltenia (ID:117996)
academia.recrutare@autototal.ro
www.academiaauto.ro/manageri

