TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020”

MUNKÁLTATÓI IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV
Tisztelt Partnerünk!
A „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című 5.1.1-15-BA1-2016-00001
kódszámú projekt keretében szeretnénk felmérni az Önök foglalkoztatási terveit, fejlesztési
elképzeléseit is. Kérjük, segítse a munkánkat azzal, hogy az alábbi kérdőívet kitölti és visszajuttatja
hozzánk!
Cég neve, címe:
Kapcsolattartó megnevezése:
Tel./ e-mail cím / web-oldal címe:
Tevékenységi kör:
Előző évi átlagos statisztikai létszám:

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

1. Foglalkoztatottak munkaerőcsoport szerinti összetétele. Kérjük, írja
munkaerőcsoport létszáma, hány %-az összes foglalkoztatott létszámnak:
munkaerő csoport
segédmunkás
szakmunkás
irodai alkalmazott

%

be

az

munkaerő csoport
betanított munkás
szellemi tevékenységet folytatók
vezető

egyes

%

2. Önök szerint mi okozza a legnagyobb nehézséget a munkaerő kiválasztásában / felvételében?
(Több válasz megjelölése lehetséges!)
□ megfelelően motivált munkaerő hiánya
□ általános munkaerő-hiány
□ egyéb: ………………………………………………..

□ kellően tapasztalt munkaerő hiánya
□ megfelelően képzett munkaerő hiánya

3. A következő 3 évben az Önök cégénél terveznek-e fejlesztést, beruházást?
□ a jelenlegi tevékenységi körben igen
□ profilbővítést tervezünk
□ nem tervezzük új tevékenység bevezetését
Fejlesztés megnevezése:
Ütemezés:

□ a jelenlegi tevékenységi körben nem
□ új tevékenység, üzletág bevezetését tervezzük

………………………………………………………
………………………………………………………

4. Milyen atipikus foglalkoztatási formákat alkalmaznak az Önök cégénél?
□ részmunkaidős foglalkoztatás
□ rugalmas munkaidő
□ kölcsönzött munkaerő
□önfoglalkoztatás
□ ösztöndíjas foglalkoztatás
□ egyéb: ………………………….

□ bedolgozói jogviszony
□ távmunka
□ alkalmi munkavállalás
□ diákok foglalkoztatása
□ megbízási jogviszony

5. Tervezik-e a foglalkoztatotti létszám fejlesztését, illetve a meglévő munkaerő-hiány
megoldását?
□ nem

□ igen

Amennyiben igen, kérem, az alábbi munkaerő-igényt szíveskedjen kitölteni:
Munkaerő-igény
Munkakör(ök) megnevezése
Igényelt létszám (fő)
A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények, elvárások:
Végzettség/ képesítés:
Szakmai tapasztalatok:
Készségek, képességek:
Egyéb ismeretek
(számítástechnikai, nyelvtudás,
jogosítvány, stb.):
A foglalkoztatás formája:
1) Határozott idejű (-tól,-ig)
2) Határozatlan idejű
3) Kölcsönzés
4) részmunkaidő
Munkavégzés helye:
Napi munkaidő:
Munkabér:
Egyéb juttatások:
Műszakpótlék:
Rendkívüli munkavégzés,
túlóra:
Étkezési hozzájárulás:
Utazási költségtérítés:
lakhatási hozzájárulás
nyelvoktatás
Letelepedési támogatás
Jelenléti prémium, egyéb
bónuszrendszer:
Egyéb megjegyzés:

6. Tevékenységük eredményessége szempontjából a jelenlegi és leendő munkavállalók milyen
jellegű képzéseit tartja fontosnak? (A kipontozott részen jelezze a konkrét igényét!)
□ betanító jellegű képzés: …………………………….
□ szakmunkás képzés: ………………………………….
□ nyelvi képzés:…………………………………………….
□számítástechnikai képzés:…………………………..
□ szakmai továbbképzés:.……………………………
□ kompetenciafejlesztő képzés: ……………………….
□ egyéb:………………………………………………………..
7. Szeretne-e részt venni az igényelt munkaerő kiválasztásában és felkészítésében egy, a cég
igényeire szabott képzési program megvalósításával?
□ igen

□ nem

7. Szeretne-e részt venni az igényelt munkaerő gyakorlati képzésében?
□ igen

□ nem

Ha igen, akkor:
Milyen szakmában/tevékenységi területen?

………………………………………

Milyen óraszámú képzési programra van szüksége? ………………….....

8. Munkaerőigényüket jellemzően milyen forrásokból elégítik ki? Többet is megjelölhet.
Forrás
hirdetés útján

forrás
munkaközvetítőkön keresztül

pályázatokkal

munkaerő kölcsönző cégeken keresztül

Kormányhivatal segítségével

külső szolgáltatók
(személyzeti tanácsadók, fejvadászok) útján
egyéb forrásból, éspedig: …

informális csatornákon keresztül

%

%

…………………………………………………………..
cégszerű aláírás

Kérjük a kitöltött, aláírt és lepecsételt kérdőíveket szkennelve a zsoldos.szabolcs@baranya.hu email
címre szíveskedjék megküldeni 2017. június 30. napjáig.
Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a felmérés elkészítéséhez!
Jelen kérdéssor kitöltésével hozzájárulok, hogy a megadott adataimat a Baranya Megyei Önkormányzat (7621
Pécs, Széchenyi tér 9.) a TOP-5.1.1-15 BA1 – 2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya
Felzárkózásáért 2020” című projekt keretében felhasználja.

