KONTAKTI I EKSPERTËVE SENIORË (SEC)
ANGAZHIMET NGA DISTANCA TË SEC GJATË KRIZËS
SË VIRUSIT CORONA

PËR SHKAK TË KRIZËS AKTUALE TË
SHKAKTUAR NGA PANDEMIA
CORONA, AKTIVITETI KRYESOR I PROJEKTIT
TË SEC PËR DËRGIMIN E EKSPERTËVE SENIORË
JASHTË VENDIT PËR TË MBËSHTETUR
KLIENTËT TANË NË VENDET PARTNERE
ËSHTË NË
VENDNUMËRIM. SIDOQOFTË, QËLLIMI
KRYESOR I PROJEKTIT PËR TË MBËSHTETUR
NVM-TË
DHE INSTITUCIONET ME KËSHILLIM NGA
EKSPERTËT MUND TË VAZHDOJË TË
REALIZOHET
PËRMES MËNYRAVE ALTERNATIVE.

Prandaj, SEC është duke zhvilluar mënyra për
angazhime këshillimore përmes instrumenteve
dixhitale.
Duhet të theksohet se këshillimi dixhital nuk mund
të zëvendësojë në asnjë mënyrë angazhimin
tradicional të SEC, i cili shpesh është shumë
teknik dhe praktik dhe suksesi i tij bazohet në
marrëdhëniet ndërmarrës ndërmarrës, që në
fakt mund të krijohet vetëm duke qenë në terren.
Këto rrethana të
jashtëzakonshme kërkojnë jo vetëm mënyra
alternative të këshillimit, por edhe shumë nevoja
të klientëve gjithashtu kanë ndryshuar për shkak
të kësaj krize.
Ekspertiza në biznes, menaxhim, financë, ligje
dhe burime njerëzore do të kërkohet më shumë.
Një kompani e cila, gjashtë muaj më parë,
kërkonte të diversifikonte produktin e saj në
mënyrë që të rritet, tani mund të ketë nevojëpër
mbështetje të një natyre tjetër.
Duke mos e ditur se si do të zhvillohet pandemia
në Zvicër dhe vendet partnere të saj në mbarë
globin, SEC është duke shqyrtuar nevojat e
klientëve të saj, duke analizuar mundësitë e
ekspertëve tanë dhe duke zhvilluar një koncept
në përputhje me rrethanat.
Mbështetja e klientëve përmes angazhimeve në
distancë
Qëllimi është të vazhdojmë të mbështesim
klientët tanë përmes këshillimit nga ekspertët
përmes angazhimeve në distancë, përkundër
kufizimeve globale të udhëtimit dhe të përshtasim
përmbajtjen sipas nevojave të tyre.
Kjo mënyrë e këshillimit gjithashtu do t'i
mundësojë SEC, që të analizojë se si NVM-të në
vende të ndryshme përballen dhe zhvillohen në
këto kohë. Sfidat dhe zgjidhjet inovative madje
mund të shkëmbehen ndërmjet kompanive aktive
në biznese të ngjashme nëpër kontinente të
ndryshme.

Grupet e mundshme të klientëve
dhe zbatimi
Klientët që tashmë njihen nga
SEC nga angazhimet e mëparshme mund të
konsiderohen për angazhime në distancë.
Poashtu, edhe klientët e rinj për të cilët tashmë
janë organizuar angazhimet për
këshillim dhe të cilat duhet të zbatohen gjatë
këtij viti.
Oferta është e njëjtë për të gjitha
grupet e fokusuara. Një angazhim në distancë
kryhet në mënyrë dixhitale përmes
ekspertit, duke qenë në kontakt të
drejtpërdrejtë me klientin, dhe nën
mbikëqyrjen e koordinatorit të SEC dhe Zyrës
Qendrore të SEC, në kohëzgjatje
prej 6-12 javë.
Kërkesë për ekspertë të SEC
Nëse jeni ende në kontakt me ndonjë
klient nga një angazhim i mëparshëm i
SEC, një angazhim zyrtar në distancë mund të
jetë një mënyrë për të mbështetur
më tej klientin. Për SEC është e rëndësishme të
jetë në gjendje të dëshmojë se këshillimi
për punët e përfunduara të vazhdojë në disa
raste edhe më tej. Ne kemi nevojë të
dokumentojmë këtë marrëdhënie dhe punën tuaj
në mënyrë që të jemi në gjendje ta
matim dhe vlerësojmë atë. Nëse akoma jeni në
komunikim me ndonjë klient nga një
angazhim i mëparshëm, ne ju sugjerojmë që të
na kontaktoni për të shikuar mundësinë
e organizimit të një angazhimi të SEC në
distancë së bashku me koordinatorët
tanë.
sec@swisscontact.org
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