Kelet-Trans 2000 Kft. – GINOP-5.2.4-16-2016-00999
A "KELET-TRANS 2000" Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. 2 858 474 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Pályakezdő foglalkoztatása a gyakornoki program keretében a Kelet-Trans 2000 KFtnél” című, GINOP-5.2.4-16-2016-00999 számú támogatási kérelem keretében.
A projekt keretében 1 fő 25 év alatti középfokú végzettségű munkavállalót alkalmazunk
rendszergazda munkakörben, a vállalkozás székhelyén. A gyakornok 2016. májusban szerezte meg
végzettségét, az iskola befejezését követően (a projektet megelőzően) még nem helyezkedett el
szakmájában, így pályakezdő munkanélküliként kerül bevonásra a programba. Jelen projekt
keretében a gyakornok 9 hónapon keresztül a vállalati kapcsolattartó koordinálásával sajátítja el a
szakmai elemeket. A gyakornok munkavégzéséhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek
megteremtését is megvalósítjuk a projekt keretein belül, a fejlesztés eredményeként a
munkavégzéséhez kapcsolódó eszközök kerülnek beszerzésre.
A projekt keretében 1 fő informatikai rendszergazda (OKJ - 54-481-04) végzettségű fiatal
munkavállalót alkalmazunk, rendszergazda munkakörben, aki 25 év alatti és az Ifjúsági Garancia
rendszerben regisztrált.
Vállalkozásunk korábban még nem vett részt gyakornoki programban,de fontos számunkra, hogy a
kiválasztott gyakornok megismerje a vállalkozás működését, a szakma gyakorlati elemeit. Annak
érdekében, hogy a beilleszkedés minél gördülékenyebb legyen, számára a munkaállomás kialakítása,
és a vállalati kapcsolattartó támogatása szükséges. A projekt keretében vállalati kapcsolattartói
feladatot ellátó alkalmazott száma 1 fő (Mezei Zoltán), végzettsége: hálózatépítő és üzemeltető,
vállalkozásunknál rendszergazda munkakörben foglalkoztatjuk 2011. óta.
A projekt keretében a gyakornokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátáshoz szükséges posta,
telefon és egyéb telekommunikációs költségek kerülnek elszámolásra. A felhívás előírásainak
megfelelően a kötelező nyilvánosság biztosítási tevékenységet is megvalósítjuk külső szolgáltató
közreműködésével a „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató
és az Arculati Kézikönyvben foglaltak szerint. Ennek keretében a projekt megkezdésekor elkészül és
kihelyezésre kerül a "C" típusú tábla, a projekt megvalósítását fotókkal dokumentáljuk, továbbá a
projekt zárás után feltöltésre kerül a TÉRKÉPTÉR felület szöveges és média anyagokkal, vállalkozásunk
működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (aloldal) megjelenítése és folyamatos
frissítése a projekt fizikai zárásáig.
A projekt keretében a gyakornoki munkahely kialakításához, és a gyakornok foglalkoztatásához
szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Ezen belül beszerzésre kerül 1 db notebook, 1 db okos
telefon, 1 db tablet, 1 db külső whinchester, 1 db flash drive, 1 db asztali számítógép, 1 db
lézernyomtató, 1 db irodai asztal és 1 db irodai szék. Ezen digitális eszközök a gyakornok munkája
során elengedhetetlenül szükségesek. Az eszközök a gyakornok munkáját, és a munkafolyamatban a
gyakorlat megszerzését, begyakorlását nagymértékben segítik, ezért beszerzésük nagyon fontos.
A projekt hozzájárul a gyakornok szakmai gyakorlati ismereteinek növeléséhez, a megszerzett
munkatapasztalattal javulnak munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. Az ágazatban
tapasztalható munkaerőhiány miatt a gyakornokkal hosszú távon számolunk. Az általunk
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foglalkoztatott gyakornok korszerű körülmények között szerez munkatapasztalatot, hozzáértő
szakmai támogatás mellett sajátítja el a szakmai fogásokat.
A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2017.03.01 – 2017.12.15.

