المديرة التنفيذية لمعهد التدريب والتطوير التابع للشركة تفوز بفئة التنمية التجارية واالقتصادية
تكريم مسؤولة رفيعة بشركة "إس إيه بي" في "جوائز المرأة اآلسيوية للريادة"
ماريتا ميتشين فازت بالجائزة إلسهامها في نجاح الشركة بالمنطقة وتنمية المواهب المحلية
دبي ،اإلمارت العربية المتحدة
فازت ماريتا ميتشين ،المديرة التنفيذية لمعهد "إس إيه بي" للتدريب والتطوير والمساهمة في إنجاح خطط النمو لشركة "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بـ"جائزة
المرأة اآلسيوية للريادة" رفيعة المستوى عن فئة "التنمية التجارية واالقتصادية .وجرى تكريم ميتشين جرّ اء إسهاماتها الكبيرة في النجاح المشهود الذي تحققه شركة "إس إيه بي"
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والمتمثل بنمو سنوي ملحوظ بالمنطقة ،إلى جانب تضاعف أعداد موظفي الشركة العاملين عشر مرات منذ انطالق أعمالها في سبتمبر . 2007
وقد شهد العام  2012وحده تعيين "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما يزيد عن  200موظف ،فيما تدير الشركة اليوم  9مكاتب للمبيعات في أنحاء المنطقة ،ولديها
خطط للتوسع .وقد لعبت ميتشين دورا ً مهما ً في إطالق خطة التوسع اإلضافية الممتدة على أربع سنوات والتي أعلنت عنها الشركة حديثا ً .
وأعربت ميتشين عن سعادتها بالفوز بجائزة المرأة اآلسيوية للريادة ،معتبرة أنها "شهادة مستحقة على الجهود الحثيثة التي يبذلها ك ّل أفراد فريق عملي بالمنطقة ،وتصميمهم
والتزامهم بجعل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إحدى أهمّ مناطق النمو لشركة "إس إيه بي" العالمية ".
وتشتمل خطة النمو ذات السنوات األربع على توظيف  500شخص ،وافتتاح عدد من المكاتب ،وتوسعة نظام الشراكة وبرنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي" ،كما ستعمل
الشركة ،وفق هذه الخطة ،على تقديم مزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة والشاملة والمخصصة لتناسب األسواق المحلية .كما تشمل الخطة تطوير معهد التدريب والتنمية ،الذي
افتتحه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون ،في نوفمبر من العام الماضي .
وكان هذا المعهد قد صُمم ليقدم خدماته لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا برمّتها ،من خالل التدريب ومنح شهادات اعتماد استشاريين من "إس إيه بي" ،ومن المقرر أن يت ّم
اعتماد أكثر من  2,000استشاري خالل أربع سنوات .كما يعمل المعهد على دفع عج لة االبتكار في أوساط شركاء "إس إيه بي" وعمالئها ،ورفد محفظة الشركة بمزيد من
المنتجات المخصصة والمعدلة وفق احتياجات األسواق المحلية .ويستضيف المعهد في الوقت الراهن ما يزيد عن  40مطوراً وخبيرا ً برمجيا ً ومديرا ً للمنتجات .

وقد جاء تكريم ميتشين ،أيضاً ،لدورها البارز في تحديد الخريجين الموهوبين والعمل على صقل مواهبهم .وقد ترأست بهذا الصدد إطالق برنامج "موارد" التدريبي الذي يقدّم
على مدى ثالثة شهور فرص تدريب ممتازة للمهنيين من الشباب وللطلبة الخريجين .ويشمل البرنامج تدريبا ً عمليا ً على مشاريع ويمتد ليضمّ كل شيء من المفاوضات
واالتصاالت وحتى إدارة الخالفات ،وصوالً إلى "التفكير التصمي مي" .وتمنح "إس إيه بي" المنتسبين إلى البرنامج شهادات في األعمال األساسية وحلول القطاعات ،بمستوى
مبتدئ .
جدير بالذكر أنه قد تخرّ ج  108من الشباب الموهوبين في برنامج "موارد" بأنحاء المنطقة ،فيما يُمضي حاليا ً  47طالبا ً تدريبهم ،وسيلتحق بالبرنامج  80آخرون في وقت الحق
من هذا العام .
وقد عملت ميتشين ،في إطار عملها في برنامج "موارد" ،على تسهيل التعاون مع كل من "الهيئة العمانية لتقنية المعلومات" ،و"صندوق تنمية الموارد البشرية" السعودي ،دعما ً
للبرنامج .
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