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Succesoratul in afaceri este relevant in
toate activitatile economice!
In Germania, pana in 2025, vor fi preluate de catre
succesori firme ce valoreaza 7,2 milliarde Euro.
Succesoratul in afaceri este un aspect de mare
interes pentru camerele de comert si industrie,
pentru universitati, dar si pentru institutele de
cercetare.
Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) sunt foarte
afectate in intreaga Europa, cautand succesori
indiferent de ramura lor de activitate. Sute de locuri
de munca depind de reusita succesoratului din
firmele respective – iar la nivelul Europei aceasta
situatie se amplifica in mod dramatic.
Chiar la acest moment, instrumentul “Best Boss
Inventory” (BBI) – Inventarul Best Boss intra in
actiune. Acesta este unul dintre produsele esentiale
ale proiectului international Erasmus + “Best Boss”,
care a inceput in Septembrie 2014. Proiectul
reuneste opt parteneri internationali, toti cautand
sa dezvolte o solutie care sa simplifice succesoratul
in IMM-urile din domeniul turismului.
Baza cea mai importanta pentru realizarea acestui
instrument este o Cercetare Europeana care a
investigat nevoile si cerintele liderilor companiilor
turistice. BBI reprezinta rezultatul acestui studiu si
se constituie intr-un instrument de evaluare care
poate evidentia competentele si trasaturile de
personalitate ale potentialilor candidati la preluarea
unor afaceri. Astfel, comportamentul de conducere
al succesorilor in afaceri poate fi evaluat si se poate
asigura compatibilitatea cu nevoile reale ale
organizatiei.
De aceea, BBI reprezinta o procedura de evaluare a
trasaturilor personale, dar in principal a
comportamentului de conducere al potentialilor
candidati la succesorat in IMM-urile din domeniul
turismului.
Patru teste vor arata care este comportamentul de
conducere al viitorilor succesori in afaceri. BBI a fost
implementat incepand cu August 2015 in patru tari
diferite din Europa.
Utlizand feedback-ul tuturor stakeholderilor si
partenerilor, BBI a evoluat in continuare si este gata
acum pentru a fi utilizat in practica. De aceea, BBI
este disponibil in toate limbile partenerilor si este
gata sa asigure suportul necesar pentru cautarea
succesorului potrivit pentru o afacere data.

Conferinta finala prezinta toate produsele
si rezultatele proiectului Best Boss!
Toate rezultatele cercetarii din proiectul
international Best Boss urmeaza sa fie prezentate la
1 iulie 2016 in frumosul oras german Schwerin.
Rezultatele Cercetarii Europene sunt de asemenea
prezentate, precum si instrumentul BBI. Se va pune
accentul si pe documentul privind politicile specifice
in domeniu, care contine informatii despre proiect,
concluzii si recomandari pentru decidentii politici,
dar si pentru stakeholderi. Dvs. sunteti invitati sa ne
onorati cu prezenta la acest eveniment
international!
In acest sens ne dorim ca tot mai multe IMM-uri din
domeniul turismului sa fie informate cu privire la
rezultatele proiectului si la utilitatea lor practica. In
acest mod, toti participantii au posibilitatea sa
schimbe informatii, sa primeasca sugestii si sa ofere
feedback, precum si sa primeasca raspunsuri la
principalele aspecte care ii preocupa.
Obiectivul este de a fi in contact permanent cu
companiile. Nu conteaza daca acestea sunt in
mijlocul procesului de asigurarea a succesiunii, daca
se gandesc la aceasta pentru viitor, sau daca tocmai
au incheiat acest demers. Toata lumea este
binevenita deoarece toti pot avea idei si sugestii si
toti pot gasi beneficii pentru organizatiile pe care le
conduc sau pe care le reprezinta.
Partenerul de contact pentru conferinta este
Fachhochschule des Mittelstands (Dna Pia Winkler,
winkler@fh-mittelstand.de), unul dintre partenerii
din cadrul proiectului, pe care ii puteti regasi la
www.bestboss-project.eu
Va asteptam cu deosebit interes!
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