C&Q Education
ohjelmisto työelämän kehittäjille
Oppilaitoksen toiminnan lähtökohtana ovat työelämän todelliset
osaamistarpeet – vastaavatko palvelunne näihin tarpeisiin?
C&Q Education on konkreettinen ratkaisu yritysyhteistyön syventämiseen
▶ Yhdistää kattavasti eri yritysten osaamistarpeet
▶ Selvittää kriittisimmät osaamisen kehittämisen kohteet
▶ Systematisoi ja yhtenäistää työelämäyhteistyökäytännöt
▶ Tuottaa ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista
▶ Kartoittaa yksittäisten yritysten ja yritysryhmien osaamistarpeet
▶ Analysoi tuloksia alue-, toimiala-, ammatti- ja osaamisaluetasolla
▶ Kehittää yrityskumppaneiden valmiuksia analysoida osaamistarpeitaan
▶ Selvittää miten yritysten osaamisresurssit vastaavat niiden osaamistarpeita
▶ Selvittää seikkaperäisesti mitä osaamista työelämä ammattilaisilta edellyttää

Ainutlaatuinen 13 000 osaamisalueen hierarkkinen
C&Q-luokitus mahdollistaa osaamistarpeiden
täsmällisen määrittelyn ja laajat yritysryhmien
yhteenvedot
C&Q-palvelun asiantuntijuuden takaa osaamisen
johtamisen tieteellinen tutkimuksemme.
Osaamisen johtamisen asiantuntija
vuodesta 1997.

C&Q Education ohjaa koulutusta
perustavalla tavalla kysyntä- ja
asiakaslähtöiseksi
1.

Valmis menetelmä ja helppokäyttöinen ohjelmisto
osaamistarpeiden selvittämiseen
• Ohjelmisto perustuu pilviteknologiaan
• Tiedot yhteistyökumppaneista samassa tietokannassa
• Yhteinen osaamistarvetietokanta koko kehittäjäorganisaation käytössä
• Tiedonkeruun menetelmänä puolistrukturoitu haastattelu
• Osaamistarpeet useasta näkökulmista: nykyiset, tulevat, akuutit lisätarpeet, rekrytointitarpeet
• Osaamistarpeet sanallistetaan ainutlaatuisen C&Q:n osaamisluokituksen avulla
• Osaamisprofiilien kirjasto nopeuttaa osaamiskartoitusten toteutusta
• Mahdollisuus asiakaskohtaisiin lisäkysymyksiin
• Osaamistarpeet priorisoidaan yrityksen menestyksen näkökulmasta

2.

Osaamisen analysoinnilla esiin yritysten kehittämistarpeet
ja ennakointitietoa tulevasta
• Yritykselle raportti osaamistarpeistaan osaamisstrategiansa pohjaksi
• Yrityskohtaiset ja yritysryhmien kuiluanalyysit
• Yhteenvedot valittujen yritysten osaamistarpeista useasta eri näkökulmista
• Alueellinen tieto merkittävimmistä osaamiseen perustuvista kilpailutekijöistä
• Mahdollistaa osaamiskartoitusten historiatiedon analysoinnin
• Alueellinen tieto liike-elämän osaamistaseesta – yritysten vahvuudet ja heikkoudet
• Graafiset kuvaajat osaamistarpeiden muutoksesta

3.

Järjestelmällinen yhteistyö luo arvokkaat kehittämiskumppanuudet
• Asiakaslähtöiset koulutuspalvelut ja tuottavat ratkaisut kaikkien eduksi
• Opetussuunnitelmien työelämävastaavuus varmistuu
• Opetussisältöjen ajankohtaiset painotukset tarkentuvat
• Yrityskohtaiset koulutussuunnitelmat ja henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat
sitouttavat yhteistyöhön
• Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi tehostuu
• Pätevyyksien hallinta automaattihälytyksineen
• Ohjelmisto laajennettavissa henkilökohtaisiin osaamiskartoituksiin
• Helppo tehdä uusia avauksia ja luoda kontakteja

Valmis palvelukonsepti johtaa kumppanuuksiin!
C&Q Systems Oy
Taina Hanhinen
toimitusjohtaja
+358 (0)44 5383 600

Sari Lohikoski
asiakkuuspäällikkö
+358 (0)44 7575 669

+358 (0)2 538 3600
www.cqsystems.fi

