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GIH (Bundesverband) Federasyonu Kendini tanıtıyor
Bundesverband GIH e.V. Almanya çapında çeşitli meslek gruplarından (Enerji
verimliliği uzmanları, mühendisler ve zanaatkârlar) oluşan ve 2001 kurulan çatı
örgütüdür.
Çatı örgütü olarak 14 üyeden oluşup ve Almanya çapında 2500 Enerji uzmanı üyeyi
temsil etmektedir. Üyelerimiz çeşitli meslek dallarından gelmektedir
Üyelerimiz zanaatkârlar ve teknisyenlerinin yanı sıra mühendis, mimar ve diğer
mesleklerden oluşmaktadırlar.
Yaklaşık 1.100 üyemizin kalifikasyonları ve verdiği hizmetler GIH nin bilgi bankasında
mevcuttur. Bu bilgileri aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz.
Üyelerinin Nitelikleri :
Çatı örgütü Bundesverband a üye olabilmek için üyelerin teknik bilgi odaklı eğitimler
alması ve ek olarak enerji danışmanı sertifikası olması gerekir.
300
Enerji danışmanlığında Kalite Güvencesinin sağlanması:
GIH-Federasyonu tüzükte öngörüldüğü gibi amacı kalite güvencesinin sağlanmasıdır.
Bunun için Federasyon kendi sertifikasyon sistemini oluşturmuştur. Bu sertifikasyonun
daha geliştirilmesi için dernekler üstü oluşumlar katkı sunmaktadır.
Her Hangi Bir Derneğimize Olmanızla:
- En büyük enerji danışmanları ağının bir parçası olmanızı sağlar
- Kendi alanında uzman olan meslektaşlarımız ile hızlı bir erişim imkanı sağlar
- Düzenli olarak sunduğumuz özel mesleki seminer ve çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz
- Kalite güvence sistemimize katılabilirsiniz
-Enerji danışmanları için diğer eğitim kuruluşları tarafından sunulan meslek
eğitim kursları ve enerji danışmanlığı ile ilgili önemli diğer etkinlikler
hakkında düzenli bilgilendirileceksiniz
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GIH Federasyonunun Misyonu

Temel prensibi
Kaliteli danışmanlık ile Enerji verimliliği:
nötral - bağımsız ve - profesyonel

Öz Güven
-

Bağımsız bina enerji verimliliği danışmanları çeşitli mesleki alanlardan "El
sanatları, mimari, mühendislik ve doğa bilimlerin” gelmektedirler.
Kendini yenileyen ve Enerji verimliliği alanındaki hizmetlerini sürekli genişleten
genç bir kurum
Federal ve eyaletler bazında resmi kuruluşlara karşı enerji danışmanlarının
haklarını savunma ve temsil etme yetkisine sahiptir.
Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu yönetmenliklerinin hazırlanmasına katkı
sunar ve uygulanması için ülke çapında çalışmalar yapar ".
Eyaletlerdeki yerel değneklerlerin federal çatı organizasyonudur.

Amaç ve görevler:
-

Enerji danışmanlarının çatı organizasyonu ve merkezi temsilcisi olarak siyaset,
medya, sanayi ve kamu kurumları için önemli bir kurumdur.
"Kaliteli danışmanlık ile yüksek enerji verimliliği elde etmek.
GIH Enerji Danışmanlarının çalışmalarında en önemli özellikler:
o Profesyonel enerji danışmanlığı
Enerji verimliliği önlemleri için güvenirli tavsiyelerde bulunmak
o Mevcut ve kendini kanıtlamış ürünler, yeni Teknolojiler hakkında önemli
bilgilere sahip olmak
o Uygulama yapan firmalarla yakin işbirliği yapmak,

-

Enerji danışmanları sertifikalandırılması için kendi kalite güvence sistemi
mevcuttur.
Enerji sertifikaları “Energieausweis” verenlerin dernekler üstü kalite gevenlik
sistemine tabii tutulmasını sağlamak.
Toplumda enerji verimliliği ve hizmetlerimizin kabul görmesi bakımından sürekli
olarak üye sayısının arttırılması
Federal Almanya çapında çeşitli alanlarda uzman olan Enerji danışmanlarının
kazanılması ve listelere eklenmesi
Üyelerin mesleki eğitimi
Üyelere gerekli bilgi ve deneyim, araç ve gereçleri sunarak dışarıya karşı
kendine güvenen ve donatılmış bir şekil hizmetleri sunmasını sağlamak,
Enerji danışmanlığının gerekli eğitim ve kalite standartlarıyla beraber meslek
olarak kurumsallaşmasını sağlamak

