
Nové technologie mění firmy a potřebné dovednosti se 
neustále proměňují. Rostoucí nedostatek lidí s potřebným 
profilem ohrožuje produktivitu, udržitelnost a růst firem.

Společnost ManpowerGroup ve spolupráci s dalšími partnery vytvořila taxonomii, 
která definuje budoucí pracovní pozice v digitální výrobě. Přináší analýzu 
budoucích potřeb trhu práce a detailní rozbor  a kompetenční model 20 klíčových 
výrobních pozic budoucnosti.

Kompletní analýza na
www.manpowergroup.cz/pruzkumy/tovarna-budoucnosti/
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Oblasti, kde budou vznikat nová
pracovní místa v blízké budoucnosti
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Management firem musí přehodnotit své strategie a najít nové 
a alternativní způsoby, jak získat, rozvíjet, motivovat a udržovat 
dovednosti zaměstnanců, které potřebují. Jedná se o naprosto 
nový přístup při zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

+420 242 499 370
jsmetuprovas@manpowergroup.cz
www.manpowergroup.cz

ManpowerGroup po celém světě staví akademie, ve kterých se zaměstnanci 
firem učí nové dovednosti, především v oblasti robotizace a IT, které budou 
klíčové pro pracovní role v příštím desetiletí.

V italském regionu Emilia-Romagna světoví výrobci nejmodernějších 
sportovních aut bojovali s nedostatkem pracovníků. Náš tým Experis         
z ManpowerGroup se spojil s místními technickými školami, univerzitami 
a vládou a otevřel Experis Tech Lab - školicí centrum s laboratořemi 
a akademií. Ferrari, Lamborghini, Dallara, Siemens, Aprilia, Brembo, 
Microsoft, Oracle nebo ABB zde vychovávají specialisty na robotizaci, 
strojové učení, analýzu velkých dat, kybernetickou bezpečnost, výrobní 
simulace nebo specialisty pro motorsport. Přeškolili jsme např. stovky 
pracovníků z upadajícího textilního průmyslu, kteří si těžko hledali 
uplatnění, na specialisty pro práci s kompozitními materiály.

Experis akademie slouží jako platforma pro 
zaměstnavatele, technické školy, univerzity 
a státy k vytvoření školicích středisek na 
přípravu potřebných profilů pro Průmysl 
4.0. V České republice již dnes ve spolupráci                                      
s předními zaměstnavateli připravujeme 
pracovníky na nové role, které přináší budoucí 
trh práce.

Na budoucnost se můžeme
připravit už dnes

Program postupně rozšiřujeme do dalších zemí
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