"Impulsionează perspectivele de afaceri în
unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă
dezvoltare din Europa”

“Lansarea alianţei pentru competenţe
sectoriale de instruire şi practică a
agenţilor de vânzări de produse
de îngrijire a sănătăţii şi
suplimente alimentare”
Subprogramul: Leonardo da Vinci
Acţiunea: Proiecte multilaterale pentru
dezvoltarea inovaţiei - Alianțe pentru
competenţe sectoriale
Data de început: 01 Ianuarie 2014
Data de încheiere: 30 Iunie 2016
Durata: 30 luni
Obțineți mai multe informații la adresa:
www.healthcaresales.eu
or www.facebook.com/hcareproject

Cine poate beneficia de acest proiect?
Adulţii (18+) absolvenţi neangajaţi care sunt interesaţi să
dobândească noi cunoștințe, abilități şi competențe (bazate pe
principiile ECVET) prin cursuri de formare profesională (VET)
inovative în domeniul vânzării de produse de îngrijire a sănătăţii și
suplimente alimentare.
Angajaţii actuali din unitățile de vânzare de produse de
îngrijire a sănătăţii care doresc să-şi consolideze cariera.
Centrele de formare profesională (VET) care îşi pot extinde
portofoliul prin oferirea de astfel de resurse de formare inovatoare.
Companiile comerciale (IMM-uri) din domeniul îngrijirii
sănătăţii şi suplimente alimentare care ar permite instruirea
mult mai competentă a angajaţilor proprii, fapt ce ar conduce la o
creştere a vânzărilor şi a imaginii companiei.

Ce oferă proiectul ?
Cursurile VET ale proiectului dezvoltă un program de instruire inovativ destinat
persoanelor adulte (18+) în vederea calificării profesionale pentru un nou loc de muncă
“Agent de vânzări de produse de îngrijire a sănătăţii şi suplimente alimentare”, care nu
există în reţeaua de Clasificări Naţionale Pentru Ocupaţii din ţările UE.
Proiectul va oferi descrieri ale calificărilor naţionale (prin instruirea ECVET) şi le va reuni în
“Cadrul de competenţe integrate pentru dezvoltarea forţei de muncă în domeniul
sănătăţii publice” şi în Cadrul European al Calificărilor (EQF, nivelele 4 & 5).

Care sunt rezultatele proiectului?
Analiza comparativă a rezultatelor la nivel național legate de necesităţile de
formare profesională şi lacunele privind cunoștințele și competențele beneficiarilor
acestui proiect;
Curriculum H-CARE unitar şi modulele de instruire:
M1. Introducere în domeniul îngrijirii sănătăţii & Recomandări privind
prevenirea sănătății
M2. Cadrul legislativ la nivel naţional şi al UE
M3. Comercializarea de echipamente medicale şi tehnologii asistive
M4. Comercializarea de suplimente alimentare
M5. Comunicarea şi activitatea cu clienţii cu dizabilităţi
M6. Abilităţi de management în vânzări
M7. Abilităţi antreprenoriale
M8. E-comerţ
M9. Stagiu / practică
Platforma e-learning multilingvă (conform WCAG 2.0 SCORM);
Instrumentul de control H-CARE (bazat pe EQAVET);
Profilul ocupaţional de bază “Agent de vânzări de produse de îngrijire a sănătăţii şi
suplimente alimentare”;
Raportul gradului de utilizare.
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