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NARZĘDZIA PROJEKTU VALITS SĄ GOTOWE OCENIĆ TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
Konferencja kończąca projekt VALITS pt. “Skills that pay the bills” – miała miejsce w Palma de
Mallorca 2 października 2018. Zaprezentowano główne rezutaty projektu, narzędzia walidacji
VALITS oraz aplikacji w zakresie doradztwa zawodowego, skierowane głównie do młodych
pracowników sezonowych oraz przedstawicieli urzędów pracy.

VALITS

to skrót do „VALidating Informal Transversal Skills of young

workers in seasonal tourism”. Projekt ma na celu promowanie

Umiejętności
organizacyjne

•Praca w zespole
•Zarządzanie czasem
•Podejmowanie decyzji
•Planowanie

Umiejętności
przekrojowe

•Kontakt z klientem
•Zarządzanie
•Praca pod presją czasu

mobilności pomiędzy sektorami wśród pracowników sektora
turystycznego poprzez sprawdzanie umiejętności przekrojowych i ich
dopasowywanie do odpowiednich sektorów,
zapotrzebowanie na takie kompetencje.

które

wykazują

Po przeprowadzeniu badań literaturowych oraz terenowych partnerstwo
VALITS zidentyfikowało 10 umiejętności przekrojowych, które są
najbardziej cenione przez pracodawców w turystyce i poza nią.

Umiejętności
osobowe

•Oddanie i poświęcenie
•Umiejętności interpersonalne
•Chęć nauki

VALITS jest gotowy aby ocenić twoje umiejętności
Od momentu prezentacji podczas konferencji końcowej, narzędzia walidacji VALITS są dostępne
online na stronie internetowej projektu www.valits.eu i są bezpłatne.
Jest to narzędzie do oceny umiejętności (max. 1 godzina) i wykorzystuje szeroką gamę
interaktywnych i nieinteraktywnych testów do wykrywania i oceniania nieformalnych umiejętności
przekrojowych użytkownika bez informowania go, które umiejętności są testowane. Oceniane
umiejętności przekrojowe są następnie certyfikowane, a także wykorzystywane do sugerowania
możliwych ścieżek kariery, w których są potrzebne. Doprowadziło to do opracowania aplikacji Career
Guidance. Aplikacja Career Guidance wspiera międzysektorową mobilność sezonowych pracowników
turystyki i prowadzi użytkownika do pracy w pełnym wymiarze godzin w różnych sektorach
gospodarki, w których ich przekrojowe umiejętności są pożądane. Pomaga również zdobyć miejsca
pracy po szczeblach drabiny w tym samym sektorze, z umiejętnościami które zostały rozwinięte.

Dla kogo VALITS będzie użyteczny
Narzędzia VALITS mogą być przydatne w szkole, poradnictwie zawodowym lub służbie zatrudnienia.
Specjaliści ds. Zasobów ludzkich mogą pomagać młodym pracownikom w określaniu ich
nieoficjalnych umiejętności przekrojowych za pomocą VALITS.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie
VALITS, nie wahaj się z nami skontaktować.
Znajdź wszystkie nasze rezultaty na stronie
projektu http://valits.eu/

Kontakt:
Koordynator projektu - Sea Teach S.L.
Port Petit 208, 07660 Cala D’or, Majorka, Hiszpania
Tel.: +34 971 648 429, Mail: email@sea-teach.com
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