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Gyakornokok

foglalkoztatása

az

Autocarma Szerviz Kft-nél
Jelenlegi létszámunk 86 fö, amely a jelen pályázati konstrukció keretében
vállalni tervezett gyakornokokkal kiegészítve 91 fóre emelkedik a
közelj övében, Az 5 foglalkoztatni kívánt gyakarnok közül két fát a
kaposvári, két fát a székesfehérvári, további egy fát a miskolci
telephelyünkön kívánunk foglalkoztatni. Kaposvári székhelyünk ez által
egy karosszéria lakatossal és egy fényezövel, székesfehérvári
telephelyünk két autószerelövel, illetve miskolci telephelyünk egy
marketing munkatárssal gyarapodik. A gyakornokok mellé két fö
gyakornoki kapcsolattartót kívánunk bevonni, akik több éves szakmai
tapasztalattal rendelkeznek, és több mint két éve állnak a cég
alkalmazásában. A Székesfehérvárra kijelölt vállalati gyakornoki
kapcsolattartó megfelelóségét az autóvillamossági szerelö munkakörben
eltöltött több éves szakmai tapasztalat garantálja,
Jelen fejlesztési elképzelésünk megvalósítása során be kívánunk szerezni
2 db klímatöltö berendezést kaposvári és székesfehérvári telephelyünkre.
Az eszközök beszerzésével a tanulóból munkavállalóvá vált foglalkoztatott
képes lesz a különbözó gépjármű márkák korábbi és korszerűbb
típusainak egyszerűbb és bonyolultabb szervizelési és javítási munkáinak
ellátására.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
12 403 540 Ft,
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezése: 2018.04.04.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00653
Kedvezményezett: Autocarma Szervíz Kft.

székhely: 3516 Miskolc, Csaba vezér út 70.
megval. helyszín: 3516 Miskolc, Csaba vezér út 70. 41063/5 hrsz.
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8. 6112/1 hrsz.
7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6-8. 19503/3 hrsz.

Támogató:

Pénzügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
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Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése
az AutoCarma Szerviz Kft.-nél
Jelen projekt célja a cég munkaszervezetének átvilágításával és a
foglalkoztatott munkavállalók munkaköri folyamatainak feltérképezésével,
hogy a munkakörök átalakításán keresztül javuljon a vállalati
munkaszervezési kultúra, mely a munkavállalók munka és magánéletének
összehangolása által rövid és hosszú távon hozzájárul a munkavállalói
elégedettség növeléséhez.
A tervezett átalakítás és fejlesztés 12 munkakört és 16 fő munkavállalót
érint, akik jelenleg hagyományos, napi 8 órás foglalkoztatásban vannak.
Az átvilágítási folyamat során a szervezet számára az atipikus
foglalkoztatási formák közül a távmunka, valamint a kötetlen munkarend
bevezetésére nyílik lehetőség.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
14 821 826 Ft,

Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezése: 2018.05.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00527
Kedvezményezett: Autocarma Szervíz Kft.
székhely: 3516 Miskolc, Csaba vezér út 70.
megval. helyszín: 3516 Miskolc, Csaba vezér út 70. 41063/5 hrsz.
4002 Debrecen, Szikgát utca 2. 0410/46 hrsz.
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8. 6112/1 hrsz.
7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6-8. 19503/3 hrsz.

Támogató:

Pénzügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

