Munkahelyi képzések támogatása mikro-,
kis- és középvállalatok munkavállalói
számára
Kedvezményezett neve:
SZURO-TRADE Termelő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

és

Kereskedelmi

A projekt címe:
„A Szuro-Trade Kft. és a Nyírségi Bioenergia Kft. közös képzési pályázata”
A projekt azonosító száma:
GINOP-6.1.6-17-2018-00965
Szerződött támogatás összege: 31 438 657 Ft
Projekt összköltség:
49 992 687 Ft
A SZURO-TRADE Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumban a
NYÍRSÉGI BIOENERGIA Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 31 438 657 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási
rendszeréhez „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című
Felhívásra benyújtott „A Szuro-Trade Kft. és a Nyírségi Bioenergia Kft. közös képzési pályázata” című, GINOP6.1.6-17-2018-00965 számú támogatási kérelem keretében.
Projektünk fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek
és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozás versenyképessége, a dolgozók rugalmassága és a
képzéselérési arány, és a munkavállalók tudása javuljon. A saját forrásainkat kiegészítve munkavállalóink a
képzésbe történő bekapcsolódását biztosítjuk, a képzést saját vállalkozásunkba történő befektetésnek tekintjük.
A munkavállalókat ösztönözzük a tudásuk folyamatos fejlesztésére.
Megvalósuló képzéseink:
1. Szuro-Trade Kft. munkavállalói számára
o Targonca kezelő - 9 fő
o Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) - 8 fő
o Asszertív kommunikáció és érveléstechnika tréning - 23 fő (32 óra)
o Szituatív (helyzetfüggő) vezetés tréning - 23 fő (24 óra)
o Személyes hatékonyság növelése - 23 fő (24 óra)
o Hatékony munkavégzés az irodában táblázatkezelő használatával - 17 fő
o IPAR 4.0 megoldások, vállalatirányítási rendszerek alkalmazásához - 16 fő (30 óra)
o Együttműködési hatékonyság fejlesztése - 16 fő (24 óra)
o Asszertív kommunikáció tréning - 16 fő (24 óra)
o Kazánkezelő (2-12 t/h) - 4 fő
2. NYÍRSÉGI BIOENERGIA Kft. munkavállalói számára
o Hatékony munkavégzés az irodában táblázatkezelő használatával - 3 fő (30 óra)
o IPAR 4.0 megoldások, vállalatirányítási rendszerek alkalmazásához - 6 fő (30 óra)
o Együttműködési hatékonyság fejlesztése - 6 fő (24 óra)
o Asszertív kommunikáció tréning - 6 fő (24 óra)
o Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő) - 6 fő
o Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) - 17 fő
o Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép kezelő, kivéve targonca) - 5 fő
o Kazánkezelő (2-12 t/h) - 5 fő
A projekt befejezési dátuma:
2020.06.30.

