
PASIUNE. CREȘTERE. OPORTUNITĂȚI. 
ACEȘTIA SUNT PILONII DE BAZĂ AI 
SECTOARELOR TEXTILE, ÎMBRĂCĂMINTE, 
PIELE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE (TCLF) DIN EUROPA. 
UN ÎNTREG UNIVERS CONSTRUIT DIN ISTORIE 
ȘI TRADIȚIE, SINONIM TOTODATĂ CU 
INOVAȚIA, CERCETAREA ȘI CREATIVITATEA.

TCLF:
SĂ ȚESEM VIITORUL. 

ALEGEȚI-VĂ VIITORUL!
DESCHIDEȚI-VĂ MINTEA!

DORIȚI SĂ FACEȚI PARTE
DIN ACEASTĂ COMUNITATE DINAMICĂ?

200+ MILIARDE EURO

225.000 COMPANII 
2,2 MILIOANE DE ANGAJAȚI

CLOTHING FOOTWEARLEATHERTEXTILE

SECTOARELE TEXTILE, ÎMBRĂCĂMINTE,
PIELE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE DIN UE

Pentru mai multe detalii vizitați
openyourmind-tclf.eu
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V I I T O R U L  T Ă U

Inovația conduce industria TCLF din Europa! AI, blockchain, 
fibra optică și tiparul 3D. O experiență cu totul nouă pentru 
companii, angajați și pentru dumneavoastră.
Lucrează cu noi!

1. Robotizare și automatizare
Tehnologiile automatizate și sistemele robotizate au creat o 
schimbare majoră de paradigmă în industriile TCLF, venind 
însoțite de o gamă largă de potențiale beneficii, precum 
producția rapidă și fluidizată, deșeuri reduse și o calitate mai 
bună a produselor.

2. Digitalizarea
De la etichete (tag-uri) cu frecvență radio (RFID) la senzori și 
Internetul Obiectelor, digitalizarea reprezintă o sursă de 
posibilități noi și palpitante în sectoarele TCLF.

3. Materiale mai bune și produse smart
Cercetarea și ingineria aduc modificări profunde în industriile 
TCLF! Tehnologiile noi creează materiale noi, cu materiale 
îmbunătățite din punct de vedere performanță și estetică sporită!

Bun pentru mediu și bun pentru consumatori.

TCLF: moștenire îmbunătățită prin inovație
Pornind de la o tradiție puternică, inovația este 
înfloritoare. Știați că sectoarele TCLF au fost primele 
utilizatoare de metode de producție moderne în 
timpul primei revoluții industriale? Știați că același 
lucru are loc și astăzi? Faceți parte din viitor!

Într-un mediu de lucru sigur și propice 
Noile tehnici de producție precum tăierea cu laser, 
exoscheletele și roboții de cusut fac munca mai 
rapidă și mai ușoară. Totodată, angajatorii europeni 
și asociațiile profesionale implementează cele mai 
sigure reglementări, investind mai mult ca niciodată 
în instruire și dezvoltarea aptitudinilor.
Un mediu de lucru bun, locuri de muncă bune!

Ce este “Planul general de cooperare 
sectorială privind competențele”?
Acest pliant face parte din campania de comunicare 
a proiectului COSME „Planul general de cooperare 
sectorială privind competențele: valorificarea 
carierelor din sectoarele textil / îmbrăcăminte / 
încălțăminte / piele”, un proiect lansat de Agenda 
pentru competențe noi pentru Europa, Agenția 
Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) 
și Comisia Europeneană în conformitate cu Agenda 
Noilor Competențe pentru Europa cu scopul de a 
stimula ocuparea forței de muncă și de a depăși 
lacunele, lipsurile și nepotrivirile dintre oferta și 
cererea de competențe în sectoarele textile / 
îmbrăcăminte / piele / încălțăminte (TCLF).   

Sprijinim planeta
Brandurile, producătorii și producătorii de materii prime adoptă 
tehnologii, materiale,pentru a reduce impactul asupra mediului.
Alăturați-vă revoluției verzi!

Pășiți într-o lume atractivă și descoperiți noi căi 
de dezvoltare profesională!
Avansurile tehnologice și cererea în creștere de produse 
sustenabile deschid calea spre oportunități de integrare 
profesională fără precedent în industriile TCLF, nu doar în 
producție ci și în design, marketing, finanțe, logistică și 
comercializare. Din acest motiv cererea de competențe și 
profiluri profesionale noi este în continuă creștere.
Dați-i o șansă!

CARE VA FI MOTORUL
SECTOARELOR TCLF DIN
EUROPA ÎN URMĂTORII ANI?


