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Prisotni smo na trgih od Lizbone do Vladivostoka
V tujini imamo 28 odvisnih družb in 20 predstavništev,
v katerih dela 55 % vseh zaposlenih v skupini Krka.

Vsak dan smo povezani s kupci in
uporabniki naših izdelkov na več kot
70 trgih v 6 prodajnih regijah.

www.krka.si
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ZAČETKI NPK-ja V KRKI
 Krka kot izvajalec postopkov za NPK – MDDSZ
imenovanje z odločbo 6.8.2002
 16 članov izpitnih komisij
 1svetovalka za NPK
 prvi podeljeni certifikati leta 2004
www.krka.si
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SEZNAM POKLICNIH KVALIFIKACIJ

III. st. zahtevnosti
 Upravljalec/ - ka v farmacevtski industriji/ 2005
 Upravljalec/ - ka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin/ 2005
 Upravljalec/ - ka v logistiki farmacevtske industrije/ 2005
IV. st. zahtevnosti
 Proizvodni procesničar/ - ka v farmacevtski industriji/ 2001, 2005
 Procesničar/ - ka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin/ 2002, 2005
 Procesničar/ - ka v logistiki farmacevtske industrije/ 2002, 2005

www.krka.si
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NPK V PRAKSI
 farmacevtska proizvodnja zahteva specifična znanja, veščine in
spretnosti (priprava dokazil znotraj Krke)
 priprava na preverjanje in potrjevanje vključuje program usposabljanja
za vsako poklicno kvalifikacijo (teoretični in praktični del – veščine in
spretnosti) – poteka eno leto
 teoretični del (cca 180 ur) – izven delovnega časa
 praktični del (cca 200 ur) pod vodstvom mentorjev - v delovnem času
 priprava portfolij za vsakega kandidata
 preverjanje in potrjevanje na delovnem mestu pred nacionalno izpitno
komisijo (pogoj 2 leti delovne dobe + veljavno zdravniško spričevalo za
delo v farm. ind.)
www.krka.si
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POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATOV
 predlagani kandidati potrjeni na Odboru za kadre (kandidate določijo
vodje posameznih enot)
 svetovalni razgovor
 vključitev v pripravo na preverjanje in potrjevanje - program
usposabljanja in izobraževanja (urnik z vsemi predmeti) + delovne
izkušnje (mentorstvo)
 uspešno zaključeno usposabljanje in izobraževanje
 svetovalni razgovor – podlaga za pripravo portfolij
 priprava portfolij
 preverjanje in potrjevanje pred nacionalno izpitno komisijo
 slavnostna podelitev certifikatov (enkrat letno)

www.krka.si
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PREDAVATELJI / KOMISIJA / KANDIDATI
 PREDAVATELJI IN ČLANI IZPITNIH KOMISIJ:
-

so vodje in strokovnjaki iz različnih področij dela
vključujemo jih v 3- dnevni program Usposabljanje internih
predavateljev in v delavnice s področja komuniciranja in osebnega
razvoja ter v programe šol vodenja in strokovnih timov

 KANDIDATI:
-

izobraževalni program začnemo z delavnico komunikacije (Krkine
vrednote, bonton, dobra medosebna komunikacija,….)

www.krka.si
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ŠTEVILO PODELJENIH CERTIFIKATOV
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PREDNOSTI SISTEMA NPK-ja ZA KRKO IN
SODELAVCE
 najnovejše znanje, spretnosti in veščine pridobljene na delovnem
mestu
 prenos znanj s predavatelji iz neposredne prakse in pomoč
mentorjev na delovnih mestih kandidatov
 pridobitev znanj za točno določeno delo
 lažje povezovanje znanja med teorijo in prakso ter večja
fleksibilnost
 hitro prilagajanje sodelavcev na spremembe v delovnem procesu
 krajši čas usposabljanja
 manjši stroški

www.krka.si
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PREDNOSTI SISTEMA NPK-ja ZA KRKO IN
SODELAVCE

 za sodelavce preko agencij možnost zaposlitve za
nedoločen čas in napredovanja na delovnem mestu
 priznavanje izkušenj, veščin, spretnosti in znanja
pridobljenega v delovni sferi
 velika podpora in naklonjenost vodstva sistemu NPK
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SLAVNOSTNA PODELITEV CERTIFIKATOV
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