Alapadatok
Pályázó neve:

HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Projekt megnevezése:

Gyakornoki program a Hajdúhús 2000 Kft.

OP név:

GINOP

Pályázati kiírás megnevezése:

GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők
támogatására

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Debrecen

Megítélt összeg:

23 940 449 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2018.02.26

Forrás:

ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

Jelen projekt keretében a Hajdúhús2000 Kft. 10 fő gyakornok
foglalkoztatását valósítja meg. A program befejezésével a
gyakornokok megfelelő szakmai gyakorlatot és rutint
szereznek saját szakmájukon belül. Javul az önálló
munkavégzési képességük, ezáltal a munkaerő-piaci kilátásuk
is kedvezően alakul.

Uniós társfinanszírozási ráta:

85,999995 - ESZA

Projekt összköltség:

23 940 449 .- HUF

Projekt címe: Munkahelyi képzések támogatása a HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál
Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01203
Megítélt összeg: 49 829 014 Ft
Támogatási döntés dátuma: 2018.12.19
Projekt összköltség: 57 429 026 Ft

Jelen projekt keretében 70 fő képzését valósítja meg a pályázó összesen 174 +20 óra képzési
időben. Kizárólag saját munkavállalók képzése tervezett. A képzések mindegyike külső képzés.
Jelen projekt keretében az alábbi képzések megvalósítása tervezett:
Önismeret fejlesztő foglalkozás célja: Hozzásegíteni a résztvevőket saját reális énképének
megismeréséhez, önértékelési képességének kialakításához, ezáltal életlehetőségeinek és
személyes képességeinek maximális kihasználásához. Óraszám: 30 óra
Kommunikációs tréning (mediáció, konfliktusmentes kommunikáció) célja:
Olyan tudásanyag, magatartásformák és önfejlesztési technikák átadása, melyek birtokában a
képzés résztvevői képesek lesznek adott alkalmazotti státusuk és a szervezetben betöltött
szerepük szerinti kommunikációs kompetenciának megfelelni. Cél továbbá a kommunikáció és
együttműködés elősegítése, valamint annak tudatosítása, hogy a dolgozó, mint kommunikátor
jelenik meg a legtöbb szituációban. Óraszám: 30 óra
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés célja: A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet,
notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat. Képesek
legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.
óraszáma: 35 óra
Konfliktuskezelési tréning célja:
A résztvevők a konfliktusok jellemzőinek megismerésén keresztül tudatosítják magukban a
konfliktusok törvényszerűségeit, segítve ezzel a megoldási stratégiák kialakítását és
megvalósítását. Mindezek segítik a napi tevékenységeik során előforduló konfliktusok
megoldását. óraszáma: 24 óra

Szervezeti kompetenciák fejlesztése képzés célja:
Működő szervezetek, vállalkozások, intézmények hatékonyságának növelése, az emberi
tényezőben rejlő lehetőségek fokozása révén. A résztvevők ismerjék fel a szervezet
fontosságát, hatékonyságnövelő / romboló erejét. Gyakorolják a szervezetfejlesztési
módszereket. A képzés óraszáma: 20 óra.
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés képzés célja:
A program konkrét céljai: A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik
(PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási
lehetőségek használatára. Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára. A képzés
során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre
használni. óraszáma: 35 óra
Ipar 4.0 Felkészítő Tréning 20 órás képzés:
Szemléletformáló és érzékenyítő tréningcsomag célja megértetni az Ipar 4.0 jelenségét,
hatásait a vállalatok mindennapjaira. A képzés segít, hogy megértsük mire is kell felkészülnünk
az elkövetkező 5-10 évben, amikor exponenciális sebességgel fog átalakulni mindaz, amit ma
„iparnak” ismerünk. A tréning fő témakörei: Kiber-Fizikai Rendszerek, Ipar4.0, Társadalmi
hatások, Minőségköltség Ipar 4.0 szempontból, Ember-gép kapcsolat. A projekt
megvalósítását egy fő segíti, aki egy személyben ellátja a projektmenedzsmenti és pénzügyi
vezetői feladatokat. A projektmenedzser felsőfokú végzettséggel és releváns szakmai
tapasztalattal rendelkezik. A projektmenedzser mellett 1 fő szakmai megvalósító biztosítja a
pályázat sikeres megvalósítását. A szakmai megvalósító szintén felsőfokú végzettséggel
rendelkezik. A projektbe külső munkavállalók bevonása: 0 fő.

Kedvezményezett neve: HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Projekt címe: Technológiai és infrastrukturális fejlesztés a Hajdúhús 2000 Kft-nél a
versenyképesség javítása érdekében
Szerződött támogatás összege: 749 938 828 Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 37
A projekt tervezett befejezési dátuma:2022.30.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.6-8-3-4-16-2018-00103

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretén belül létrejön egy 6600 m2 hasznos alapterületű új üzemrész, mely
kialakításában teljeskörűen megfelel egy 21. századi húsüzem csontozás, darabolás és
csomagolás részlegének technológiai és műszaki előírásainak. Az üzem teljeskörűen
felszerelésre kerül a szükséges eszközökkel, melyek között szerepelnek a hűtéshez szükséges
elemek, a daraboláshoz, a feldolgozáshoz, a csomagoláshoz szükséges munkaállomások
felszerelései, az azokat összekötő továbbító rendszerek, az egységen belüli szállítási egységek,
a higiéniai előírásoknak megfelelő eszközök. Minden eszköz új, kategóriájában modern,
nemzetközi szinten versenyképes előállítási technológiát biztosít a vállalkozásnak.

