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CHCESZ BYĆ CZĘŚCIĄ TEJ
TĘTNIĄCEJ ŻYCIEM SPOŁECZNOŚCI?

WYBIERZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ,
OTWÓRZ SWÓJ UMYSŁ!

Catalogue no.: EA-01-19-898-PL-N • ISB N: 978-92-9202-768-1 • DOI: 10.2826/385712

200+ MILIARDÓW EURO OBROTU
225,000 FIRM
2.2 MILIONA PRACOWNIKÓW

TEXTILE, CLOTHING, LEATHER AND FOOTWEAR
(TCLF) SECTORS IN THE EU

TEXTILE

CLOTHING

LEATHER

FOOTWEAR

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
CO BĘDZIE NAPĘDZAĆ SEKTORY TCLF
W EUROPIE W NAJBLIŻSZYCH LATACH?
Innowacje wstrząsają przemysłem TCLF w Europie! AI,
blockchain, światłowody i drukowanie 3D. Zupełnie nowe
doświadczenia dla ﬁrm, pracowników i dla Ciebie!
1. Robotyka i automatyka
Zautomatyzowane technologie i zrobotyzowane systemy
przyniosły przełom dla sektorów TCLF–zapewniają szeroki
zakres potencjalnych korzyści, takich jak: usprawniona
produkcja w systemie dokładnie na czas (ang. just-in-time),
zmniejszenie odpadów, ograniczenie kosztów czy poprawa
jakości produktu.
2. Digitalizacja
Od znaczników RFID, po czujniki, Internet rzeczy (IoT) –
digitalizacja jest źródłem ekscytujących możliwości w
sektorach TCLF.
3. Lepsze materiały i inteligentne produkty
Nowe technologie to nowe materiały! Takie jak materiały
umożliwiające łączenie użytkownika z aplikacjami
internetowymi, poprawiające wygląd, chroniące użytkownika
przed potencjalnymi zagrożeniami czy w końcu sprzyjające
środowisku. Badania i inżynieria prowadzą do głębokich
zmian w branżach TCLF.
Dobrych dla środowiska, i dobrych dla konsumentów!

TCLF: dziedzictwo oparte na innowacji
Silne tradycje pozwalają na rozwój innowacji. Czy wiesz,
że sektory TCLF jako pierwsze zastosowały nowoczesne
metody produkcji podczas pierwszej rewolucji
przemysłowej? Czy wiesz, że to samo dzieje się dzisiaj?
Bądź częścią przyszłości!

Wkrocz do atrakcyjnego świata pracy
i odkryj nowe ścieżki zawodowe!

W bezpiecznym i dobrze prosperującym
środowisku pracy

Postęp technologiczny oraz rosnące zapotrzebowanie na
zrównoważone produkty otwierają drogę do nowych
możliwości zatrudnienia w branży TCLF – nie tylko w
produkcji, ale także w projektowaniu, marketingu, ﬁnansach,
logistyce i handlu detalicznym. Dlatego coraz bardziej
potrzebne są nowe umiejętności i proﬁle zawodowe.
Daj TCLF szansę!

Nowe techniki produkcyjne, takie jak wycinarki laserowe,
i zautomatyzowane maszyny do szycia przyspieszają i
ułatwiają pracę. Ponadto europejscy pracodawcy i
związki zawodowe wspólnie wypracowali
najbezpieczniejsze regulacje, i więcej niż kiedykolwiek
inwestują w szkolenia i rozwój umiejętności.
Dobre środowisko pracy, dobre stanowiska!

Wspierając planetę

Czym jest “Plan współpracy sektorowej
w zakresie umiejętności?

Producenci wdrażają nowe zrównoważone technologie,
surowce i procesy produkcji by zmniejszyć ich niekorzystny
wpływ na środowisko naszej planety.
Dołącz do zielonej rewolucji!

Ta ulotka jest częścią kampanii informacyjnej projektu
COSME “Plan współpracy sektorowej w zakresie
umiejętności: rozwój kariery w sektorze tekstylnym/
odzieżowym / skórzanym / obuwniczym” – projektu
uruchomionego przez Nowy Europejski Program na
Rzecz Umiejętności, Agencję Wykonawczą ds. Małych i
Średnich Przedsiębiorstw (EASME) i DG GROW w
imieniu Komisji Europejskiej, mającego na celu
ustanowienie oraz wsparcie nowej strategicznej
współpracy między kluczowymi interesariuszami
branży, tj. przedsiębiorstwami, związkami zawodowymi,
instytucjami badawczymi, edukacyjnymi i
szkoleniowymi czy władzami publicznymi oraz
stymulowanie konkretnych działań w celu zaspokojenia
zapotrzebowania na umiejętności w sektorach TCLF.

