
 

 

 
Gyakornokok foglalkoztatása a Csabakonyha Kft.-nél 

 című projekt rövid bemutatása 
 
Vállalkozásunk vezetésének döntésének megfelelően a Munkácsy Hotel étterem-vendéglátás 
részlegének erősítésére, átgondolására van szükség mind a szálló vendégek, mind a rendezvények, 
mind a napi kiszolgálások terén. A fentiekre tekintettel egyik fontos célkitűzésünk egy stabil 
munkavállalói mag kialakítása, és az eddigiekben tapasztalt nagymértékű fluktuáció 
megszűntetése. 
Az alkalmazottak lojalitási szintjének fokozásával párhuzamosan éttermi szolgáltatásainkat és 
termék kínálatunkat is bővíteni kívánjuk, melynek megvalósítására a GINOP-5.2.4-16 kódszámú 
pályázati felhívás segítségével újabb két fővel bővítjük létszámunkat. Két szakképzésből kilépő 
fiatal gyakornokot kívánunk alkalmazni a projekten belül: 

- 1 fő szakács: grillterasz beindítása, illetve a termék kínálat (étlap) bővítése és mennyiségi 
növelése érdekében. A szakács munkájához új hűtőt (az alapanyagok mennyiségének 
növekedése, illetve az előre elkészített félkész- és kész termékek tárolása miatt), 
munkaasztalt, sütőt és fali polcot (komplett új munkaállomás kiépítése miatt) kívánunk 
venni. 

- 1 fő felszolgáló: borkínálat és ezzel összefüggésben a boros események növelése, illetve a 
megnövekedett fogyasztótér kiszolgálása érdekében. A felszolgáló munkájához bor hűtőt, 
jéggépet, hűtőt, pohártartó szekrényt és müzli adagolót kívánunk beszerezni. 

Mindkét gyakornok OKJ szakképesítéssel rendelkezik, végzettségük: vendéglátás szervező - 
vendéglős; azonosítószáma: 54811 01. A 2 új munkavállaló, a vállalati gyakornoki kapcsolattartó 
mindennapi szakmai irányítása és felügyelete alkalmazhatja az elméleti tudását, éles helyzetben 
szerezhet mindennapi rutint a kollégákkal való együttműködésben, a vendégekkel való 
bánásmódban, és sajátíthatja el azokat a normákat, amelyek a munkavállalás alapját jelentik. A 
gyakornokok – szakmai felügyelet mellett – a munkájukat illetően is egyenrangú tagjai lesznek a 
közösségnek, feladataik az azonos munkakörben dolgozókéval megegyező lesz. 
A megvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei: 

- 2 fő pályakezdő alkalmazása: 9 hónapos támogatott foglakoztatást követően 4,5 hónap 
továbbfoglalkoztatási kötelezettsége vállalásával;  

- Gyakornokok teljesítményértékelése; 
- Kapcsolattartás, együttműködés a területileg illetékes szakképzési központtal, előrehaladási 

napló készítése a gyakornokok munkavégzéséről, beilleszkedéséről. 
 

A projekt legfontosabb adatai a következők:                             
Kedvezményezett: Csabakonyha Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba Luther u. 20 fszt.2) 
Megvalósítás helyszíne: Munkácsy Hotel, 5600 Békéscsaba Kórház u. 4. 
Projekt összköltsége: 6.864.633 Ft 
Támogatási konstrukció megnevezése: Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program; Gyakornoki program pályakezdők támogatására 
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2019-04028 
Támogató: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 
Támogatási intenzitás: 100% 
 


