Извънредно заседание на група „Работодатели“

„Преодоляване на недостига на умения за растеж и
създаване на работни места – гледната точка на бизнеса“
22 март 2018 г.
Резиденция „Бояна“ (София), България

Програма
Устен превод: EN - BG - FR
9,00 ч. – 9,30 ч.

Кафе за добре дошли

9,30 ч. – 9,50 ч.

Приветствие
 г-н Ясек Кравчик, председател на група „Работодатели“, Полша
 г-н Божидар Данев, ротационен председател на Асоциацията на
организациите на българските работодатели, председател на
Българската стопанска камара, заместник-председател на
BusinessEurope, член на група „Работодатели“ на ЕИСК

9,50 ч. – 10,45 ч.

Откриване на високо равнище


Приветствено слово на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското
председателство



Встъпително слово на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на
Република България



г-н Хасан Адемов, председател на парламентарната Комисия по труда,
социалната и демографската политика

9,50 ч. – 10,10 ч.

10,10 ч. – 10,30 ч.

10,30 ч. – 10,45 ч.

10,45 ч. – 11,00 ч.

Кафе-пауза

Дискусионна група 1 – „Предизвикателства в областта на уменията в
икономиката на знанието“

11,00 ч. – 12,45 ч.

Участници в дискусията:
 д-р Джеймс Калея, директор на Европейския център за развитие на
професионалното обучение (Cedefop)
 г-жа Владимира Дърбалова, член на група „Работодатели“ на ЕИСК,
директор на отдел „Международни организации и европейски
въпроси“, Промишлена конфедерация на Чешката република (SPČR)
 г-н Томас Майр, ръководител на IBW (Institut für Bildungsforschung der
Wirtschaft), Австрийска икономическа камара
 г-жа Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на
пивоварите в България
 д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на
компетенциите към Българската стопанска камара
Модератор: г-н Румен Радев, икономически директор на „Холдинг Загора“
ООД, зам.-председател на Управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ)
Сесия с въпроси и отговори

12,45 ч. – 14,15 ч.

Обяд за създаване на контакти
Дискусионна група 2 – „Как да се преодолее несъответствието между
търсенето и предлагането на пазара на труда?“

14,15 ч. – 16,00 ч.

Участници в дискусията:
 г-н Арналдо Абруцини, главен изпълнителен директор на Асоциацията
на европейските търговски палати (Eurochambres)
 д-р Барбара Дорн, началник-отдел „Образование и обучение“,
Федерална асоциация на сдруженията на германските работодатели
(BDA)
 г-н Майкъл Мориарти, председател на Европейската федерация на
работодателите в областта на образованието (EFEE)
 г-н Сергей Шардин, дипл. инж., управител на АТМ Електроникс ООД
Модератор: г-жа Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на
производителите на безалкохолни напитки в България
Сесия с въпроси и отговори

16,00 ч. – 16,30 ч.

Основно изказване
г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика

16,30 ч. – 17,00 ч.

Заключителни бележки:
г-жа Christa Schweng, новоизбран председател на секция „Заетост, социални
въпроси и гражданство“ (SOC), член на група „Работодатели“ на ЕИСК

