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A K T U A L N O Ś C I

JSW Szkolenie i Górnictwo

Chcą upowszechniać wiedzę
Szkolenia organizowane przez JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. nie są zajęciami z historii techniki ani teoretyzowaniem.
Profesjonalna kadra, praktycy, którzy codziennie w pracy wykorzystują najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, przekazują
swoją wiedzę uczestnikom kursów. To atut,
jakiego bardzo często nie mają konkurenci
JSW SiG. Dlatego warto korzystać z oferty
spółki szkoleniowej.

– Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo
ma wielki potencjał. Wybitni fachowcy, specjaliści z kwalifikacjami poświadczonymi odpowiednimi certyfikatami, którzy są praktykami, a nie teoretykami, stanowią o naszej
sile – mówi Damian Hajok, dyrektor ds. ekonomicznych JSW SiG.
Atrakcyjna oferta dostosowana do oczekiwań rynku pracy i szkolenia organizowane
dla konkretnych wymagań pracodawców powodują, że JSW SiG warto zaufać. Uczestnicy
szkoleń nie poznają historii techniki, tylko
sposoby rozwiązywania problemów z różnych
dziedzin, w których są stosowane najnowsze
technologie.
Dlatego JSW SiG koncentruje się
na kontynuacji realizowanych zadań
w obszarze szkoleniowym wraz z poszerzeniem tej działalności o obszary dotąd
nierealizowane.
REKL A M A

Ciekawa liczba

11 681
OSÓB

wzięło udział w 933 kursach i szkoleniach zorganizowanych w 2016 roku

B ędzie prężny ośrodek
JSW SiG ma bardzo dobre wyniki w organizowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych
dla pracowników wielu firm tworzących Grupę Kapitałową JSW. Planowane przedłożenie
oferty szkoleń i kursów specjalistycznych realizowanych przez JSW SiG dla pracowników
wszystkich firm jest bardzo ważnym elementem planów rozwojowych. Jastrzębska Spółka
Węglowa SA korzysta z usług wielu firm, które
wykonują prace w kopalniach węgla kamiennego. JSW SiG chce zaoferować tym firmom
kompleksowe szkolenia pracowników. Korzyść
jest ewidentna – pracownicy firm okołogórniczych będą szkoleni zgodnie z potrzebami
i w sposób adekwatny do warunków panujących w konkretnych miejscach ich pracy.

Grupa Kapitałowa JSW to także koksownie. Kursy i szkolenia dla pracowników
koksowni są ważnym punktem planów rozwojowych spółki szkoleniowej. JSW SiG może
korzystać z nowoczesnej i potężnej infrastruktury JSW SA. Planuje na tej bazie utworzenie
ośrodka szkoleniowego umożliwiającego kompleksowe nabywanie uprawnień. – Uważam,
że nie możemy zmarnować wyśmienitej bazy
nie tylko produkcyjnej, ale także szkoleniowej
– mówi dyrektor Hajok.
Obecnie JSW SiG prowadzi w zakładach
JSW SA 183 rodzaje szkoleń i kursów. W 2016
roku przeprowadzono 933 kursy i szkolenia.
Wzięło w nich udział 11 681 osób, w tym 1245
osób spoza JSW SA. – Szkolenie pracowników
z innych firm jest dla nas korzystne nie tylko ze względów finansowych. Chcemy w ten
sposób rozpocząć realizację ambitnego celu:
uczynić z JSW SiG prężny ośrodek o cechach
instytucji dydaktycznej. Nowoczesne technologie i postęp technologiczny powodują,
że na rynku przetrwają tylko ci pracodawcy,
którzy będą potrafili przygotować załogi swoich firm do nowych wymagań. My chcemy im
to ułatwić – mówi dyrektor Hajok.

JSW S i G to dobra marka
– Spółka szkoleniowa musi być rozpoznawalna na rynku. Chcemy budować
popularność naszej firmy także poprzez

Chcemy rozpocząć realizację
ambitnego celu: uczynić z JSW
SiG prężny ośrodek o cechach
instytucji dydaktycznej.
realizowanie badań psychologicznych i psychiatrycznych. Zgodnie z przepisami prawnymi na wielu stanowiskach można pracować
po poddaniu się badaniom psychologicznym
i psychiatrycznym. Przeprowadzanie tych
badań dla JSW SA i dla firm z Grupy Kapitałowej oraz zbudowanie rozpoznawalności
pracowni psychologicznej na wolnym rynku
pozwoliłoby uzyskiwać zlecenia od osób fizycznych i firm zewnętrznych – mówi dyrektor Hajok.
Chodzi o to, aby JSW SA uniezależniła się
od firm zewnętrznych, które wykonują część
takich badań. Wdrożenie tego rozwiązania
jest uzależnione od rentowności przedsięwzięcia. Docelowo JSW SiG mogłaby przejąć
obsługę wszystkich zadań z zakresu badań,
opieki i dyżurów psychologicznych realizowanych obecnie na rzecz Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA przez podmioty zewnętrzne.
W 2016 roku specjaliści pracujący dla JSW
SiG przebadali 3619 osób.
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