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Kontinuerlig förbättring för bedömning av anställningsbarhet
Assess är ett projekt som utförs inom ramen för
Erasmus +
Samarbete för innovation och utbyte av god
praxis och har 6 partner i 5 europeiska lände

OM PROJEKTET
All professionals and organizations agree to
highlight the lack of evaluation tools to measure the progress of social skills and the employability of beneficiaries.
ASSESS-projektet syftar till att bidra till att
utveckla kompetenser hos yrkesverksamma
som arbetar inom yrkesutbildning, eller ge råd
till utbildningsorganisationer (utbildare, rådgivare, konsulter, utbildningsleverantörer, företag, mentorer i privata och offentliga företag)
och att öka deras medvetenhet genom att förse
dem med en metodik och ett utvärderingsverktyg som gör det möjligt för dem att bedöma
nyckelfärdigheter för anställningsbarhet.
Detta tillvägagångssätt kommer att ta hänsyn
till särskilda egenskaper hos målgruppen (unga
och vuxna i utbildning eller arbetssökande)
samt arbete och anställningskrav ur företagens
synvinkel i förhållande till arbetstillfällen och
behov på marknaden

NYHETER
Kick-off-mötet för ASSESS ägde rum i Limoux i Frankrike i december 2016, omkring 20 deltagare var med på
mötet, partnerna och institutionell personal som arbetar
inom integrationsområdet på lokal, avdelnings- och regional nivå.

Det andra transnationella mötet ägde rum i Wien, Österrike, i april 2017. Där presenterades analysen av resultat
som samlades in i
varje partners land
om befintliga kompletterande åtgärder
och program för
sysselsättning i landet
för att identifiera god
praxis men också för
att partnerna skulle
komma överens om
urval av nyckelfärdigheter för anställning och förbereda
det andra steget som definierar lämpliga indikatorer för
var och en av dem

All information om projektet kommer snart att finnas
tillgänglig på projektets hemsida:: www.assess-pro.eu
FÖRVÄNTADE RESULTAT

Målen för ASSESS-projektet: :
Utveckla yrkeskunskaper hos yrkesverksamma
som är inblandade i hanteringen av att finna
rätt väg för deltagare med problem.
Förbättra effektiviteten av vägen genom att
föreslå en kontinuerlig förbättring av processen
när det gäller att få tillgång till sysselsättning
Att utveckla en bedömning av framstegen i
personens anställbarhet i förhållande till sitt
projekt och företagets behov i en dynamisk
process som främjar omställningar under hela
kursen

En ram för kompetenser för sysselsättning och ASSESS indikatorer för kontinuerlig utvärdering.
En guide med rekommendationer för att förbättra
anställbarheten
Ett utvärderingsverktyg som fokuserar på resultatindikatorer och vikten av korrelationen mellan det
enskilda projektet och företag och företagens behov
Ett kompendium av god praxis och rekommendationer för genomförandet av ASSESS kontinuerliga
bedömning av anställbarhet.

PARTNERS
PROJEKTETS MÅLGRUPPER
Frankrike
alla yrkesverksamma som arbetar
med grupper som riskerar att
uteslutas för integration på arbetsmarknaden: lärare, rådgivare,
utbildningsorganisationer,
medlemmar av föreningar som
stöder återgång till sysselsättning

CFPM ( Centre de Formation Professionnelle
du Midi ) Projekt koordinator
Kontakt: Patricia Izard
E mail: izard.patricia@orange.fr
IDEprojet (Förening för konstruktion och valorisering av europeiska projekt, projektansvarig
tillsammans med CFPM)
Kontakt: Ghislaine Tafforeau
E mail: ghislaine.taffforeau@hotmail.fr
Österrike

Spanien
INFODEF (Privat träningscenter
specialiserat på att hjälpa människor att stärka kompetensutvecklingen i samband med lokala behov eller professionalisering.)
Kontakt: Jesus Boyano
E-mail ; projects@infodef.es
Sverige
Folkuniversitetet (Ett studieförbund som
erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning över
hela Sverige. Det är en sammanslutning av fem
stiftelser: och är knutna till universiteten i
Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och
Umeå.)
Kontakt: Ingmarie Rodhin

ASSESS 2016 - FR01-KA204-024183 Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska
kommissionen. Denna publikation återspeglar
endast författarens synpunkter, och kommissionen
kan inte hållas ansvarig för någon användning
som kan göras av informationen i den

BEST Institute gmbtt
(Utbildningsinstitut som är specialiserat på social integration, rådgivning och coaching av
arbetssökande och anställda)
Kontakt: Karin Kronika
E-mail ; karin.kronika@best.at
Rumänien
Universitatea Petru
Major (Institution som specialiserat sig på
högre yrkesutbildning.)
Kontakt: Liviu Moldovan
E-mail ; liviu.moldovan@ing.upn.ro

