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Bemutatkozik a német energia tanácsadók országos szövetsége (GIH)
A német energia tanácsadók országos szövetségét 2001-ben alapították.
A GIH mint 14 tagegyesület szövetsége országszerte 2.500 minősített energia
tanácsadót képvisel. A tagjaink között vannak kisiparosok, technikusok, valamint
mérnökök, épitészek és szakemberek a természettudományok területéről.
Körülbelül 1000 ember közülük szerepel a személyes adataival és szolgáltatásaival a
GIH adatbankjában.

A tagok képesítése
Annak a feltétele, hogy valaki a német energia tanácsadók országos szövetségének
tagja legyen, szükséges egy műszaki jellegű végzettség és egy elismert kiegészítő
tanulmány, mint vizsgát tett energia tanácsadó.
Minőségbiztosítás az energia tanácsadásban
A minőségbiztosítás egyike az alapszabályban rögzített GIH céloknak. Ennek
érdekében az országos szövetség egy saját minősítési rendszert működtet és
résztvesz a más szervezetekkel történő közös rendszer kifejlesztésében is.

Amennyiben Ön tagja egyik területi egyesületünknek:
- részese lehet a legnagyobb energia tanácsadó hálózatnak
- lehetővé válik a gyors kapcsolatteremtés azon kollegákkal, akik speciális
szakismeretekkel rendelkeznek
- részt vehet az általunk rendszeresen szervezett rendezvényeken
- részt vehet az általunk kidolgozott minősítési rendszerben
- rendszeresen informálódhat az energia tanácsadóknak szóló egyébb
rendezvényekről és képzésekről
- lehetővé válik a közvetlen kommunikáció és bizonyos szakmai támogatás
igénybevétele a tagsági fórumon keresztül
- közzéteheti adatait az energia tanácsadó adatbankban
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A német energia tanácsadók országos szövetségének (GIH) alapelve

Jelmondat:
Energiahatékonyság biztosítása szakmai tanácsadással közvetlenül a
helyszínen: magas szintű, pártatlan, független módon.

Magunkról:
- Szervezet a független épület energia tanácsadók - a kisiparosok, az építészek, a
mérnökök és a természettudományok területén dolgozó szakemberek - országos
képviselője
- Fiatal szervezet, mely a szolgáltatását egy új piacon, az „energia tanácsadás“
területén folyamatosan kiépíti
- Èrdekvédelmi egyesület, az országos és területi hatóságok szaktanácsadója
- Országos együttműködés, az energiahatékonysági jogszabály és az
energiatakarékossági rendelet nemzeti végrehajtására
- Országos szövetség, a területi szervezetek képviselője

Célkitűzések és feladatok:
- Mint országos szövetség és egyben az épület energia tanácsadók képviselője,
központi partner a politika, a gazdaság, a sajtó, az ipar és a közintézetek számára
- Jelentős energiahatékonyság elérése szakmai tanácsadással
- Versenyképes piaci előnyök kidolgozása a GIH energia tanácsadók részére:
• magas szintű energia tanácsadás
• megalapozott ajánlások az épületfelújításhoz
• megfelelő, elismert termékek és jövőbemutató technológiák alkalmazásának
ismerete
• kompetens partner a helyi szakiparosok számára
- Saját minőségbiztosítási rendszer biztosítása az energia tanácsadók minősítésére
- A minőségbiztosítási rendszer kibővítése az épület tanúsítványok kiállítóival
- A tagok számának növelése, annak érdekében, hogy a szervezet jelentősége
emelkedjen és a közéletben nagyobb elismerést kaphasson
- Az országosan nyilvántartott energia tanácsadók közül azok kiválasztása és
megnyerése, akik képzettségük alapján minősített energia tanácsadónak
alkalmasak
- A tagok továbbképzése
- A tagok számára megfelelő eszköz és módszer biztosítása, amivel a meggyőző
fellépésüket és a szakmai felkészültségüket a tanácsadás során érvényesíthetik
- Az energia tanácsadói szakma megalapozása és tovább fejlesztése a többi
szolgáltatások irányába, az egységesen és megfelelően definiált képzési és
minőségbiztosítási színvonal biztosításával

