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Jazyková
výbava

•Ruský jazyk
•Anglický jazyk
•Německý jazyk
•Italský jazyk
•Španělský jazyk

Jednatelé a
vybraní

zaměstnanci

Práce s
programovým

vybavením

•Konstrukční
programy CAD

•Statistické
programy

•MS Office

Jednatelé a
vybraní

zaměstnanci

Soft Skills a
manažerské a
komunikační
dovednosti

• Project management
• Manažerské dovednosti,

motivace týmu a vedení
lidí

• Obchodní dovednosti a
psychol.obchodování

• Komunikační dovednosti
• ISO
• Prezentační dovednosti

Vedoucí
obchodu,
jednatelé,
auditoři a
vybraní

zaměstnanci

Školení
bezpečnosti a
ochrany zdraví
při práci a

požární
ochrana

•Řidiči referentských
vozidel

•Nakládání s odpady
•Odborná způsobilost v

elektronice
•Ochrana ovzduší
•Práce ve výškách
•Bezpečnost a ochrana

zdraví při práci
•Požární ochrana

Vybraní
zaměstnanci a u
některých

školení všichni
zaměstananci

Podniková
ekonomika a
účetnictví a
řizení rizik

•Daňová evidence
•Mzdy
•Cestovní náhrady a

cestovní příkazy
•Pokladna
•Personalistika
•Finační řízení firmy,

eko. analýzy a bank.
instrumenty

•Podvojné účetnictví

Jednatelé +
vybraní

zaměstnanci
ekonomického

oddělení

Cílová
skupina

Obsah
kurzu

Název
kategorie
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Respondent:

Ing. Marcela Mlýnková

Místo:

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Vratimovská 689

Ostrava-Kunčice

Cíl:

Cílem rozhovoru je získat informace pro analýzu současného vzdělávání a školení

zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

1. otázka:

Jakou nejčastější formou probíhá ve společnosti školení?

2. otázka:

Jsou k dispozici interní školitelé, nebo častěji školí externí odborníci?

3. otázka:

Dojíždí se někam na školení?

4. otázka:

Jaká je frekvence vybraných školení?

5. otázka:

Jaké školení jsou na celopodnikové úrovni? Jak často

6. otázka:

Jaké náklady musí firma ročně vynaložit na školení?

7. otázka:

Kdo je odpovědný za školení?

8. otázka:

Je nějaká hierarchie při školení? ->odborníkem proškolený vedoucí->vedoucím podřízení

9. otázka:

Kdo vytváří výukový materiál?

10. otázka:

Jsou nějaké motivační prvky, které podpoří zaměstnance ke studiu?

11. otázka:

Jsou při školení zaměstnancům k dispozici PC? Pokud ano, tak kolik?

12. otázka:

Kolik zaměstnanců se ročně asi ve firmě proškolí na vybraných kurzech?


