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Цели
Крайната цел на този проект е да предостави
актуална, ясна и подробна прогноза за бъдещото
развитие на сектора като следствие от въздействието
на дигитализацията за:
• Участниците в социалния диалог в европейския
мебелен сектор с цел подобряване на съдържанието и
резултатите от тяхната работа.
• Компаниите, работниците, организаторите на ПОО и
регулаторните органи с цел по-добро планиране на
очакваните в сектора промени .
Като цяло, чрез форсиране на усъвършенстването на
предлагането на ПОО в сектора на мебелната
промишленост, се надяваме тези резултати да
подобрят готовността на работниците за цифрова
трансформация в сектора в по-безопасна работна
среда и да подкрепят конкурентоспособността на
европейските компании за производство на мебели на
глобалния пазар. Резултатите от проекта могат да
имат положителен ефект върху други производствени
сектори.
Анализирани професионални профили
• Мебелисти и свързаните с тях работници
• Общи работници
• Монтажник на мебели
• Дизайнери на мебели
• Ръководител на промишленото производство
• Инженер по техническото обслужване и ремонта
(работници по техническото обслужване и ремонта на
машините)
• Мениджър продажби и маркетинг
• Мениджър доставки – МТС (доставка, дистрибуция и
съответните мениджъри)
• Тапицери и свързаните с тях работници
• Оператори на дървообработващи машини
• Оператори по поддръжка на дървообработващите
инструменти
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Публикации

1 Ключовият доклад на проекта, представящ

всички резултати от проекта, се предлага на 10
европейски езика. Заедно с приложените
допълнителни подробни доклади той може да се
види на уебсайта на проекта на адрес:
www.digit-fur.eu/documents
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Резултати
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Доклад за съвременното ниво на развитие на
Европейския сектор за производство на мебели:
актуализирана обобщена информация за
структурата на сектора за производство на
мебели, процесите и технологиите, професиите,
заетостта, свързаните със ЗБТ рискове, ПОО в
сектора и основните двигатели на промяната.
Очертаване на 19-те национални и други
инициативи на ЕС за повишаване на
дигитализацията на промишлеността в Европа.
Прогноза за сектора за производство на мебели
през 2025 г. вследствие на дигитализацията.

На база на тази прогноза проектът DIGIT-FUR
прогнозира промените за 11 ревизирани профили на
професиите на ESCO (Европейска класификация на
уменията/способностите, квалификациите и
професиите) през 2025 г. вследствие на
дигитализацията:

3 Прогноза за промените на задачите (сините
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таблици), базирана на въздействието на лостовете
на McKinsey и технологиите Industry 4.0.
Прогноза за свързаните със здравословните и
безопасни условия на труд (ЗБТ) рискове
(жълтите таблици).
Прогноза за нуждите от нови или актуализирани
умения, знания и способности (ПОО)(зелените
таблици).
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