A kedvezményezett neve: Innovateam Hungária Mérnöki és
Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Gyakornokok foglalkoztatása az Innovateam Kft-nél
A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03026
A szerződött támogatás összege: 7 026 100 Ft.
A támogatás mértéke : 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: Cégünk 2009-ben indult 3 lelkes mérnök kreatív
ötlete alapján. Elsősorban autóipari beszállítóknak terveztünk gyártósorokat, szerelő,
ill. csavarozó állomásokat, robotmegfogó Greifereket, szerelő, ellenőrző, mérő
berendezéseket, készülékeket. Miután a megtervezett és legyártott berendezések
minőségét garantálni tudjuk, - termékeinket 3D mérőgéppel is ellenőrizzük - ezzel a
minőségi szolgáltatással további sikeres üzleteket bonyolítottunk.
Kiszolgálva a piaci igényeket, vállalkozásunk árbevétele folyamatosan növekedett.
Célunk az eddig elért növekedési pálya fenntartása, amelyet újabb és újabb technológiai
beruházással kívánunk hosszú távon megvalósítani. Ezt a célt szolgálja a gyakornoki
program is. Cégünk tanulószerződéssel folyamatosan foglalkozik fiatalok gyakorlati
képzésével. Elvünk, hogy a fiatalok számára egy olyan munkahelyet alakítsunk ki
melyben szeretnek dolgozni, és folyamatos szakmai fejlődést tudunk biztosítani.
Ennek háttereként hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy szeretnénk kiépíteni
cégünknél az Organikus vállalatirányítási rendszert.
A projekt keretében egy informatikus gyakornok foglalkoztatását tervezzük, akinek a főbb
feladatai lesznek a cég új, modern weboldalának kifejlesztése, folyamatos frissítése,
naprakész információkkal való feltöltése, illetve a fejlesztendő vállalatirányítási
rendszerünk kidolgozásában és a cég teljes rendszergazdai feladatok elvégzése.
Másik gyakornokunk jelöltünk bérszámfejtő végzettséggel rendelkezik, ezért a cég
gazdálkodási háttér feladataiban fog tevékenykedni, melyre nagy szükségünk van,
ugyanis jelenleg a cégvezetés látja el az adminisztratív feladatokat, és a 11 fős létszám

már nagyon sok adminisztratív feladatot jelent a cég számára. Továbbá a számlázás
és beszerzés területen is besegítene, és megtanulná azokat a feladatokat is, ami
számára is nagy hasznossággal bír majd, illetve a vállalkozásunknak is nagy segítség
lesz. Nagyon fontos feladata lesz a kapcsolattatás a könyvelővel, illetve a neki történő
rendszeres adatszolgáltatás elvégzése.
A vállalati gyakornoki kapcsolattartó Kovács Zoltán, aki a cég egyik tulajdonosa is, és napi
szinten ő koordinálja a cég működését. Ő fogja betanítani a gyakornokokat, és a vele
kapcsolatos adminisztratív feladatokat is ellátja, továbbá a Szakképzési Centrummal
is tartja a kapcsolatot és felügyeli a gyakornokok munkáját, fejlődését. Végzettségét
tekintve gépészmérnök, és cégvezetési gyakorlata immáron 9 évre tekint vissza.
Szakmai előrehaladást teljesítményértékeléssel tervezzük követni
- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés),

