Grupi i Ekspertëve Seniorë
është projekt i organizatës
Swisscontact që nga viti 1979.

NJIHUNI ME SEC

GAMË E GJERË E EKSPERTIZËS

Profesionistët e Grupit të Ekspertëve Seniorë (Senior
Expert Corps – SEC) janë profesionistë, të cilët pas
daljes në pension, i ofrojnë vullnetarisht njohuritë
dhe përvojat e tyre për biznese të vogla dhe të mesme
që kanë nevojë për konsulencë të tillë, por nuk kanë
mundësi financiare të përballojnë shpenzimet
për konsulentë. Qëllimi i shërbimeve që ofron SEC
përmes vullnetarëve-ekspertë në pension është rritja
e konkurrueshmërisë së këtyre NVM-ve, përmirësimi
i nivelit të shkathtësive të stafit të tyre, përkrahja e
zhvillimit të qëndrueshëm të NVM-ve dhe krijimi i
vendeve të reja të punës.

Më shumë se 700 ekspertë teknikë në pension, me
përvojë në prodhimtari, bujqësi, zhvillim të turizmit,
menaxhim të hoteleve e deri tek marketingu, gjatë
misioneve afatshkurtra vënë njohuritë dhe kohën e tyre
në dispozicion të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
dhe institucioneve në vendet në zhvillim dhe në
Evropën Lindore. Këtë e bëjnë në baza vullnetare.
Që nga themelimi në vitin 1979, ekspertët e SEC
kanë ofruar rreth 800,000 orë të punës vullnetare
në të gjithë botën.Vlera e këtyre orëve llogaritet
përafërsisht në 30 milionë CHF. Kontakti i Ekspertëve
Seniorë është projekt i organizatës Swisscontact. Që
nga viti 1993, projekti është përkrahur nga Agjencia
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

MODELI I MISIONIT TË SEC
Pas pranimit dhe miratimit të kërkesës tuaj të detajuar,
ne identifikojmë ekspertin me profilin e duhur. Pasi
ju të miratoni CV-në e ekspertit, ne organizojmë
logjistikën që eksperti të arrijë në destinacion.
Më pas nënshkruhen kontratat me SEC.
Ju duhet të zotoheni se do të mbuloni këto shpenzime
për ekspertin gjatë misionit të tij apo të saj: ushqim
dhe akomodim; shpenzime për transportin lokal;
organizimin e logjistikës; mbikëqyrjen
dhe të shërbeni si personi kontaktues.
Swisscontact mbulon: fluturimin ndërkombëtar për
ekspertin; sigurimin për udhëtim për ekspertin; kostot
administrative dhe shërbimin e plotë të konsulencës
nga eksperti. Për misionet në vazhdim, klienti duhet të
paguajë një kontribut financiar. Shuma përcaktohet në
përputhje me mundësitë financiare të klientëve.
Në varësi të kërkesave, misionet e SEC mund të
zgjasin nga 2 deri në 12 javë.
Në përfundim të çdo misioni, klienti duhet të plotësojë
formularin për vlerësim.

QASJA E SEC
Në varësi të vendit dhe të trendeve të zhvillimit,
projektet më të rëndësishme që Swisscontact mbulon
përmes misioneve të SEC janë sektori i ushqimit,
turizmit, zhvillimit të shkathtësive dhe i bujqësisë.
Si bazë për çdo mision të tillë është aplikacioni që
dorëzohet nga biznesi apo organizata. Dokumentat
për aplikacion procesohen nga koordinatorët e SEC
në Kosovë dhe vlerësohen nga Zyra Qendrore e
Swisscontact në Zvicër. Ju lutemi të kontaktoni me
koordinatorët e SEC dhe të pajiseni me formularin e
kërkesës për klientë.

Ekspertiza e një jete në zhvillim të biznesit tuaj

RRËFIM NGA TERRENI
Ekspertët e SEC kanë kontribuar për bizneset në
Kosovë me njohuritë e tyre të shumta dhe gamën
e pasur të ekspertizës në sektorë të bujqësisë,
përpunimit të ushqimit, turizmit dhe në sektorë të
tjerë. Kjo ekspertizë përfshin strategji për zhvillim,
përmirësim të proceseve të punës, biznesit dhe
planiﬁkimit të marketingut, zhvillim dhe diversiﬁkim
të produkteve dhe më shumë.
Arsim Gashi, një nga pronarët e biznesit familjar
Shtëpia Alpike Ranch konsideron se kontributi i
ekspertes së SEC ka qenë kyç për ngritjen e shërbimit
të tyre në nivel më të lartë. “Ekspertja Vreny Markovic
– Reis na tregoi si t’i bëjmë gjërat ndryshe dhe në
mënyrë më eﬁkase. Ne e ndryshuam mënyrën se
si kishim punuar deri atëherë dhe ndryshimet ishin
nga bërja më eﬁkase e proceseve të punës e deri tek
mënyra e sjelljes së staﬁt shërbyes si dhe ndryshime
në menaxhim në përgjithësi. Ne jemi mirënjohës
për këtë mundësi. Përvoja me Vrenyn ishte shumë e
mirë; ajo ishte shumë profesionale dhe me aftësi të
shkëlqyera të komunikimit. Kjo mbështetje pati
shumë vlerë për ne dhe për biznesin tonë”.

APLIKONI PËR
EKSPERT TË SEC
Nëse jeni të interesuar për të aplikuar për
këshilla të ekspertit apo për të mësuar
më shumë për këtë mundësi, ju lutemi
të kontaktoni me përfaqësuesit e SEC në
Kosovë:
Hana Hoxha
hana.hoxha@swisscontact.org
Mob: +38349200523
Tel: +38338220403
Yllza Kelmendi
yllza.kelmendi@swisscontact.org
Mob: +38344597282
Tel: +38338 220403
Zyra e Swisscontact në Kosovë
Rruga Sylejman Vokshi Nr. 42
Prishtinë
www.ppse-kosovo.org
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