Academia Holcim 2017

Program adresat studenților din Inginerie
Mecanică, Mecatronică și Automatizări
Industriale
Plecând de la nevoia companiei
de a avea specialiști cu o
pregătire tehnică adecvată
cerințelor pieței, Holcim își
asumă prin intermediul acestui
proiect rolul educativ pentru
viitorii săi tineri angajați.

Proiectul se adresează studenților
din UPB - Facultatea de Inginerie
Mecanică și Mecatronică, UTCB Facultatea de Ingineria Instalațiilor,
UT Brașov - Facultatea de Inginerie
Mecanică și UPG Ploiești - Facultatea
de Inginerie Mecanică și Electrică,
care vor fi sprijiniți să descopere
cum să profeseze în viitor în
domeniul de activitate Holcim.

Proiectul se află la cea de-a III-a ediție.
Primele două ediții au avut loc în 2016, la Câmpulung Muscel (Jud. Argeș) pentru
studenții Universității Politehnice București, Facultatea de Inginerie Mecanică și
Mecatronică, respectiv la Aleșd (Jud. Bihor) pentru studenții Universității Tehnice
Cluj, Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică.

Obiective Program
Să oferim un program de învățare pentru 20 studenți, în care
sunt implicați specialiști și manageri Holcim
Să implementăm un program de tradiție care să vizeze
dezvoltarea tinerilor și atragerea acestora ca specialiști juniori
Să oferim studenților oportunitatea de a descoperi care sunt
abilitățile viitorului, cum arată angajatorul în această industrie
și cum tinerii să se pregătească pentru viitoarea lor carieră
Să oferim unora dintre participanți posibilitatea de a participa
în stagiul de practică, respectiv în programul de intership al
Holcim
Să aducem profesorii din mediul universitar mai aproape de
piața muncii și de realitatea organizațională

Ingrediente Cheie ale Succesului
Educație non-formală
centrată pe dezvoltarea
personală și creșterea
angajabilității tinerilor cu
Școala de Valori

Educație hard-skills cu
sprijinul angajaților
Holcim: mentori,
specialiști, manageri

Infrastructura Holcim
(suport tehnic de
specialitate)

Vizibilitatea programului
în Comunitatea locală, în
regiune și în România
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20 studenți, anul de studiu III/IV/masteranzi
• UPB, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
• UTCB, Facultatea de Ingineria Instalațiilor
• UTransilvania Brașov, Facultatea de Inginerie Mecanică
• UPG Ploiești, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Participanții vor fi selectați conform criteriilor Holcim

Timeline Academia Vocațională
Când

Acţiune planificată

Q1 2017

Definire proiect și strategie de implementare
Responsabil: Holcim și Școala de Valori

Q2 2017

Definire strategie de comunicare și Promovare proiect în Universitate
• Stabilire pași implementare plan de comunicare
• Promovare proiect și înscriere studenți (exp. prezentare proiect în Facultate cu caravană și
promoteri, precum și prin intermediul platformei laboratoruldecariere.ro)
• Selectarea și recrutarea participanților conform criteriilor Holcim
• Anunțarea participanților înscriși și pregătirea pentru livrare
Responsabil Școala de Valori

Q2 2017

Livrare program Școala Vocațională Holcim
Componenta soft-skills, cu livrare în 5/6-Iun 2017, pentru 20 studenți
Responsabil: Școala de Valori
Componenta hard-skills, cu livrare în 7/8-Iun 2017, pentru 6 studenți
Responsabil: Holcim

Q3-Q4
2017

• 3 săptămâni de practică, începând cu Iun 2017, pentru 2 studenți anul III de studiu, care
studiază ingineria mecanică și altor 2 studenți anul III de studiu, studiază automatizări
industriale.
• 3 luni de internship, în intervalul 15-Iul/15-Oct: 2 studenți anul IV de studiu sau masteranzi,
care studiază ingineria mecanică și 1 student anul IV de studiu sau masteranzi, care studiază
automatizări industriale.

Criterii în selectarea participanților
Conform criteriilor
care reies din fișa de
Studenți anul III/IV și
post pentru pozițiile
masteranzi
Conform motivației
de internship
de la Universitățile
candidatului de a
existente în Holcim,
Tehnice din București, participa în program
specialitatea inginerie
Brașov și Ploiești
mecanică și
automatizări
În cazul în care vom avea acordul dvs., studenților din anul III de studiu li s-ar putea
echivala zilele petrecute în acest program, cu zile corespunzătoare din practica
obligatorie. Pentru tineri ar fi un plus de motivație.
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Structura programului
2 zile, educație non-formală
• Ateliere de educație non-formală, cu focus pe dezvoltare personală
0.5 zile, vizită în fabrică și interacțiunea cu oameni inspiraționali
• Bibliotecă Vie cu oameni faini din Holcim
1.5 zile, educație hard skills
• schimb de experiență
• prezentarea proceselor
• activități practice din realitatea companiei
3 săptămâni stagiu de practică pentru studenții din anul III
3 luni program internship pentru studenții din anul IV și masteranzi
• practică efectivă on-the-job, cu mentor alocat
• studenții își pregătesc proiecte individuale/echipă
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Beneficii
pentru
studenți

• conținut educațional specific industriei, livrat de profesioniști
din domeniile de interes ale tinerilor
• curriculum educațional soft skills axat pe creșterea
angajabilității, adaptat grupei de vârstă a tinerilor
• posibilitate de specializare prin programul de internship
• furnizare de feedback pentru participanții în program
• rampă de lansare pentru angajare

Aspecte logistice și financiare
Participanți:
20 studenți,
specializarea
inginerie
mecanică și
automatizări
industriale

Academia
Holcim:
2 zile soft
skills
2 zile hard
skills
3 săptămâni
de practică/
3 luni
internship

Școala de
Valori:
Traineri,
Consultanți

Holcim:
Specialiști,
Mentori,
Manageri

Perioada:
5/8-Iun 2017

Investiția educațională: finanțată de Holcim Lafarge
Suplimentar, Holcim asigură cazarea, masa și transportul cu
autocarul pentru studenților selectați și a profesorilor însoțitori, de
la Ploiești la Câmpulung Muscel, jud. Argeș și retur

Silvia Bogdan | head of corporate engagement
m: + 40 744 502 434 | e: silvia.bogdan@scoaladevalori.ro
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