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Universalna Akademia Mediakom
m

W kwietniu 2014 roku Związek Pracodawców Mediów
Elektronicznych i Telekomunikacji - MEDIAKOM zainauguruje
cykl szkoleń o nazwie „Universalna Akademia Mediakom”.
Partnerem Akademii jest Universal Networks International.

akademia
mediakom

Na Akademię składać się będą
szkolenia adresowane do zarządów
oraz pracowników małych i średnich
operatorów kablowych. W ramach
szkoleń zostanie zrealizowanych ponad
40 tematów, wśród których znajdą
się zarówno zagadnienia kierowane
do techników i instalatorów zatrudnionych u członków zrzeszenia Mediakom, jak i inżynierów, informatyków,
pracowników sprzedaży i biur obsługi klienta oraz księgowych.
Szkolenia    swoim zakresem   będą obejmować tematykę
zdefiniowaną na podstawie dotychczasowych doświadczeń i praktyk
operatorów kablowych. Pozwolą   na
zapoznanie się z wiedzą w ściśle
określonym temacie, na przykład „Wykonywanie pomiarów sieci światłowodowych i diagnostyka problemów
związanych z ich spawaniem”. Wśród
tematów znajdą się również informacje
związane z nowymi trendami i tendencjami na rynku telekomunikacyjnym i
obszarami pokrewnymi. Zalicza się do
nich między innymi: wykłady z zakresu nowych technologii dostępowych
- FTTx/PON, alternatywnych źródeł
zasilania sieci, eko-energii czy też pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Nie pominięte
zostaną zagadnienia związane z marketingiem, sprzedażą, obsługą klienta czy
też zarządzania przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym.

Partnerzy “Universalnej Akademii Mediakom”.
Pierwsze szkolenia rozpoczną
się już w kwietniu bieżącego roku, a ich
zakończenie nastąpi  w okolicach maja
2015. W planach jest przeszkolenie ok.
300 pracowników zrzeszenia. Szkolenia odbywać się będą w grupach 12-15
osobowych, a czas ich trwania to 2 lub
3 dni.
Aktualnie
prowadzone
są
szczegółowe badania potrzeb szkoleniowych. Kilkunastu członków Mediakomu wyraziło już zainteresowanie
udziałem w Akademii, dlatego też do
nich na początku zostały skierowane
ankiety szkoleniowe. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony po
zakończeniu tego etapu prac.
Akademia adresowana jest do
wszystkich pracowników operatorów
kablowych. W planach jest, aby udział
w szkoleniach, nocleg i wyżywienie
dla członków Mediakom był całkowicie bezpłatny i mógł być objęty pomocą publiczną de minimis. Jedynym
kosztem operatora chcącego podnieść
kwalifikacje swoich pracowników będzie dojazd na szkolenie.

Koordynatorem
wszystkich
szkoleń jest spółka S4Tech, która zajmie się stroną organizacyjną. Wykładowcy Akademii to osoby z ogromnym
doświadczeniem merytorycznym i wysoką wiedzą praktyczną.
W ramach Akademii odbędą
się moduły kierowane do właścicieli i
zarządów firm operatorskich, nazwane
„Akademią Lidera”. Dzięki współfinansowaniu partnera projektu, którym jest
Universal Networks International,
spotkania odbywać się będą w szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach i zostaną
uzupełnione o dodatkowe atrakcje kierowane do uczestników szkoleń.
Uroczysta Inauguracja Akademii Mediakom planowana jest podczas
konferencji Fortel w Serocku. Gościem
spotkania będzie Pan Jacek Walkiewicz, inspirujący mówca, trener i mentor, będący Członkiem Stowarzyszenia
Profesjonalnych Mówców w Polsce. W
latach 1998-2009 założyciel, współwłaściciel, wykładowca i prezes zarządu
Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr.
Od 10 lat specjalizuje się w szkoleniach
z rozwoju umiejętności osobistych i
zawodowych zarówno dla kadry menadżerskiej, jak i pozostałych pracowników.
Pan Jacek Walkiewicz zaprezentuje
swój autorski, motywujący wykład,
który będzie Inauguracją Universalnej
Akademii Mediakom.

Uczestnictwo w “Universalnej Akademii Mediakom” jest doskonałym sposobem na
podniesienie kompetencji pracowników branży telekomunikacyjnej.

Szczegóły dotyczące   Akademii dostępne są na stronie internetowej
www.mediakom.org.pl oraz u koordynatora projektu Pani Hanny Mathia –
tel. +48 885 808 015

