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Urbitor ceni doświadczonych

[1]
Toruńska miejska spółka Urbitor zajęła trzecie miejsce w unijnym konkursie "Mistrz
Zarządzania Wiekiem", w kategorii przedsiębiorstwa. Doceniono fakt, że firma potrafi
korzystać z doświadczenia dojrzałych pracowników, którzy pełnią w niej rolę mentorów i
wprowadzają nowych członków zespołu w tajniki zawodu.

Coraz więcej firm docenia umiejętności doświadczonych pracowników, powyżej 50. roku życia. Celem
konkursu "Mistrz Zarządzania Wiekiem" było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców regionu,
doceniających zaangażowanie i potencjał dojrzałych pracowników oraz odpowiadających na potrzeby
zawodowe różnych grup wiekowych swoich pracowników. Trzecie miejsce w wkategorii
przedsiębiorstwa zajęła w nim toruńska spółka miejska Urbitor. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., na drugim uplasowała się Metalko Sp. z o.o.
- Bycie mentorką w firmie polega na tym, że kiedy pracownicy mają jakiś problem czy potrzebę
zgłębienia wiedzy, zgłaszają się do mnie jako do osoby, która pracuje już kilkanaście lat w tej firmie,
zna pracowników i branżę - mówi kierownik Biura Zarządu Urbitor Sp. z o. o. Lidia Worek.
Jak wygląda mentorig w Urbitor Sp. z o.o. można się przekonać oglądając >>>FILM<<<. [2]
Projekt „MENTORING 50+: innowacyjne wykorzystanie potencjału zawodowego dojrzałych
pracowników dla rozwoju zasobów ludzkich” był realizowany przez Fundację Gospodarczą Pro
Europa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego zadanie to przygotowanie grupy osób
zatrudnionych w wieku 50+ z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego do pełnienia roli
mentorów – specjalistów łączących funkcję praktycznego trenera zawodu oraz doradcy-coacha.
Systemy mentoringu, w których dojrzały pracownik służy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem
jako nauczyciel i doradca, są bardzo często wykorzystywane w przedsiębiorstwach na zachodzie
Europy czy USA. Dla pracownika w wieku 50+ są wręcz naturalnym etapem kariery zawodowej, a dla
jego pracodawcy – cennym wsparciem w doskonaleniu kwalifikacji pozostałych pracowników.
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Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/urbitor_logo.jpg
[2] http://www.youtube.com/watch?v=8SatKIcKQTA&amp;feature=channel&amp;list=UL
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