Kto sme?
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
vznikol v roku 1991 ako profesné združenie pôsobiace
v oblasti elektrotechniky, energetiky, informačných
a komunikačných technológií.
V súčasnosti zväz združuje takmer 100 členov a je najväčšou a reprezentatívnou zamestnávateľskou
organizáciou svojho druhu v rezorte. V spoločnostiach združených v ZEP SR je zamestnaných viac ako 10 500
zamestnancov. Prostredníctvom vyššej zamestnávateľskej organizácie - Asociácie priemyselných zväzov,
máme ambíciu byť členom Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Čo pre Vás robíme?
Systémové
riešenia

Význam a výhody vzájomnej spolupráce, či už vývojovej,
výrobnej, obchodnej či spoločenskej si uvedomujú všetky
členské firmy ZEP SR.
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Odbornosť

V súlade s tým sme pre členské spoločnosti pripravili
koncepciu podpory podnikania nazvanú „SPOLU“, ktorá
rozdeľuje aktivity zväzu do piatich hlavných oblastí. Snažíme sa
tak našim členom pomôcť presadiť sa na domácom
i zahraničnom trhu, ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie
a podporiť výrobnú i vývojovú dynamiku slovenského
elektrotechnického i elektronického priemyslu.

Systémové riešenia
Legislatívna iniciatíva za zlepšenie postavenia veriteľov pri konkurze a reštrukturalizácii
Projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ - zavedenie duálneho vzdelávania na SOŠ
Projekt „Národná sústava kvalifikácií a povolaní“ - aké vedomosti má mať Váš zamestnanec?
Spolupráca pri tvorbe Stratégie výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu SR - RIS 3, Smart
Industry - Slovakia going digital, Priemysel 4.0, zmena výroby a IT bezpečnosť
Podpora exportnej politiky štátu a projektov SARIA a EXIMBANKY, rozvoj ekonomickej diplomacie
Členstvo v Hospodárskej a sociálnej rade SR, tripartitné rokovania a stretnutia na najvyššej úrovni
Podpora podnikania
Neformálne „networkingové“ stretnutia majiteľov firiem, Ples ZEP SR, Konferencia ELKON
Monitoring elektronických médií, tlače a internetu, prehľad výziev v programoch EÚ
Industry jobs - portál pracovných ponúk a záverečných prác pre študentov (www.industryjobs.sk)
Projekt ZEP s.r.o. - inteligentné vykonávanie zákonných povinností pre členov zväzu, hromadné nákupy
Európske projekty na podporu podnikania a pomoc pri riešení individuálnych problémov členov
Stretnutia s predstaviteľmi štátu k problémom podnikateľského prostredia
Odbornosť
SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR, príprava elektro-olympiády a súťaže pre základné
školy, prehľady stavu elektrotechnického priemyslu
Vyjednávanie KZVS s dôrazom na záujmy firiem, ako aj pomoc pri rozšírení kolektívnej zmluvy
Legislatíva
Spracovanie hromadných pripomienok k právnym predpisom a tvorba legislatívnych návrhov
Účasť zástupcov ZEP SR v poradných orgánoch vlády
Úspora
Zľavy na výstavnú plochu na viacerých medzinárodných veľtrhoch
Zľavy na konferencie, spotrebný materiál či spoločný stánok ZEP SR na medzinárodných výstavách

