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Защо „изучаващи професия“ ?

1. Нарастващо търсене на добри професионалисти

 Които вече са ни известни и които познават нас

 С висока ангажираност

 За които е нужно по-малко време за сработване

2. Висока продуктивност

3. Социален ангажимент

4. Насърчаване на процеса за управление на знанието
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Числа и факти (1)

 Самостоятелно дружество, предоставящо цялостни
услуги за обучение на изучаващите професия

 Процесът за набиране на обучаеми е при libs

 Договорите за обучение (трудови договори) - при
libs

 Администриране и решаване на проблеми - от libs

 Базисно и допълващо обучение при libs

 Основното обучение се осъществява при фирмите-
членове, координация и съдействие от libs

 Локации: Баден/Бир, Хеербруг, Цюрих/Раперсвил
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Числа и факти (2)
 Професии: 

 Anlagen- und ApparatebauerIn EFZ (eidg. Fähigkeitszeugnis)

 AutomatikerIn EFZ

 ElektronikerIn EFZ

 InformatikerIn EFZ

 Kauffrau / Kaufmann EFZ

 KonstrukteurIn EFZ

 LogistikerIn EFZ

 PolymechanikerIn EFZ

 Kunststofftechnologe EFZ

 und weitere anverwandte Industrieberufe
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Числа и факти (3)

 Над 1100 изучаващи професия с договор за обучение
при libs

 Допълнителни около 480 обучаеми годишно в
обучителни модули

 Сдружение с около 90 фирми – членове

 Около 100 служители

 Оборот около 35 милиона франка
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Членове и Управителен съвет

Управителен съвет
Президент: Yann Moor, Consenec AG

Вице-президент: Hanspeter Vogel, General Electric (Schweiz), 
Членове: Daniel Neeser, ABB Schweiz AG

Peter Schmid, ABB Schweiz AG
Stéphane Wettstein, Bombardier Transportation (Schweiz) AG

Alois Wyss, General Electric (Schweiz) GmbH
Eugen Voit, Leica Geosystems AG

Rolf Schwarz, Schwarz AG Feinblechtechnik
Alfons Augsburger, WEIDMANN INFRA AG

Ingo Fritschi, libs 

Основни членове Членове

ABB, Bombardier, GE, около 95 фирми
Leica Geosystems

Управител

Ingo Fritschi

Членове

КОНТРОЛЬОР
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Визия (от стратегията 2020)

 Ние квалифицираме и развиваме нашите обучаеми
за „шПредприемачи за живота“.

 Предприемачите за живота имат способността
осъзнато и отговорно да осъществяват активно своето
личностно и професионално развитие, в единоборство
с динамичната обкръжаваща среда. Те са отворени към
промените, чувстват се отговорни както за собствения
си живот, така и за своето предприятие и са способни
да отговорят на изискванията на бъдещия пазар на
труда.

 Абсолвентите на libs са най-добрите и най-търсените
професионалисти на швейцарския пазар на труда
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Мисия
libs допринася за бизнес успеха на своите фирми-членове
и клиенти, при което libs:
Чрез ориентирано към бъдещето и обвързано с практиката, 
атрактивно професионално обучение предоставя бъдещи
специалисти в областта на техниката и търговията с качества
далеч над средните и в необходимия брой;
Чрез нови форми на обучение и образование допринася за
развитието на професионалното образование в Швейцария, 
главно в машиностроителната, металообработващата
промишленост, електротехниката и така спомага за
повишаване на неговата атрактивност
Подкрепя позитивно работата с обществеността на своите
фирми-членове по отношение на професионалното
образование
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Членове – извадка от регион Цюрих

ABB Capital B.V.
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Членове – извадка от регион Баден
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Членове – извадка от регион Хеербруг
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Философия на образованието

 Широко базисно обучение към генералисти
 Разширяване на компетенциите за действие
 Основи за учене през целия живот

компетентност

Профе-
сионална
Профе-
сионална

Соци-
ална/лич-
ностна

Соци-
ална/лич-
ностна

Методи-
ческа

Насърчаване в
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Основен процес при техническото обучение
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Основен процес при търговското обучение

17





Швейцарската образователна система

praxis- und umsetzungsorientiert
mit nebenamtlichen Fachdozenten aus der Praxis

wissenschaftlich und theorieorientiert
mit vollamtlichen Fachdozenten

Nachdiplomstudien Nachdiplomstudien
MAS / DAS / CAS

Nachdiplomstudien
MAS / DAS / CAS

Obligatorische Schulzeit

Fachmittel-
schulen

Gymnasiale
Maturitätsschulen

Allgemein bildende Schulen

Fachhoch-
schulen

Master
Bachelor

Fachmaturität Gymnasiale
Maturität

Universität/
ETH

PhD / Doktorat
Master
Bachelor

Eidg. Berufs- und 
Höhere Fachprüfungen
Eidg. Diplom
Eidg. Fachausweis

Brückenangebote

Höhere Berufsbildung Hochschulen

SEK
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N
D

A
R

STU
FE  II

TER
TIÄ

R
STU

FE

Höhere
Fachschulen HF
Dipl. Techniker/in HF

Vollzeitstudium  StudiumBerufsbegleitendes Studium

Eidg. Berufsattest
(2 Jahre)

Eidg. 
Fähigkeitszeugnis
(3 oder 4 Jahre)

Eidg. Berufsattest
(2 Jahre)

Eidg. Fähigkeitszeugnis
(3 oder 4 Jahre)

Berufliche Grundbildung

Berufsmaturitä
t
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Инициатива „Професионално обучение -
Индустрия 4.0“
 „Дигиталното бъдеще“ ще ….

 Повлияе силно нашия свят и нашия живот
 Промени много силно условията на труд и оттам изискванията към

обучаваните от нас професионалисти
 Цел на инициативата на libs:

 Възможно най-добра подготовка на нашите обучаеми за „Дигиталното
бъдеще“

 Развитие на ориентирано към Индустрия 4.0 професионално
образование

 Тясна съвместна работа с фирмите-членове и с партньори от
образованието Предварително проучване в началото на 2015 г., Vorstudie 
anfangs 2015, старт на инициативата с различни частични проекти в
началото на 2016
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In Teams zur Zukunft unterwegs!
Fototermin während der Startsitzung zur Initiative «Berufsbildung Industrie 4.0» v.l.n.r):

Roland Bruderer, Berufsbildner für Elektronik in Heerbrugg und Berufsteamleiter 
Elektroniker
Ingo Fritschi, Geschäftsführer
Marion Thurmann, Leiterin HR und Leiterin Pädagogikteam
Bruno Ebner, Bereichsleiter Automation in Baden und Berufsteamleiter Automatiker
Markus Gadient, Bereichsleiter Mechanik in Zürich und Berufsteamleiter Polymechaniker
Louis Gardin, Berufsbildner Konstruktion in Zürich und Berufsteamleiter Konstrukteure
Stephan Stierli, Leiter QPS und Leiter Informatikteam






