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Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit 
tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní 
činnosti, a to nejen na úrovni příjemce, ale také v propojení směrem k partnerům 
příjemce v rámci celého holdingu společnosti.
Jedná se o vzdělávání pracovníků na různých pozicích všech společností v rámci 
holdingu. Cílem je zvýšit kvalifikaci, dovednosti a znalosti zaměstnanců na 
zmíněných pozicích a také zvýšit sebevědomí zaměstnanců při výkonu práce.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců  napříč organizační strukturou 
společnosti  s ohledem na nejaktuálnější potřeby a témata na kvalifikaci 
zaměstnanců na všech úrovních. Během 24 měsíců proběhnou vybraná  školení, 
zaměřená na potřeby a požadavky zaměstnanců a samotné společnosti jako 
takové. Školení budou realizována primárně externí formou. Mezi hlavní témata 
školení patří manažerské dovednosti (soft skills), IT kurzy, bližší seznámení se 
zákoníkem práce, školení pro obchodní oddělení, technické dovednosti (strojnické 
průkazy, profesní průkazy řidičů apod.) a další. 

Bližší informace k projektu OPZ: www.esfcr.cz
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