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Stručný popis projektu:
Cieľom projektu Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ETOP WHEELS ASSEMBLING, s. r. o. je
zvýšenie odborných zručností a znalostí zamestnancov na viacerých úrovniach v rámci spoločnosti.
Rozvoj zručností pri montážnych pracovníkov na jednotlivých pozíciách manuálnych a automatických
linkách bude zameraný na zvýšenie efektivity ako aj nastavenie zastupiteľnosti a rotačného
pracovného plánu (zamestnanci budú nepravidelne rotovať na pracovisku). Skladníci absolvujú v
rámci projektu vzdelávanie zamerané na nový software a hardware, ktorý bude nainštalovaný. V
prípade riadiacich pracovníkov bude vzdelávanie zamerané na nové softvérové systémy. Realizácia
projektu prinesie vyššiu kvalitu produktu, lepšiu internú komunikáciu, komunikáciu s dodávateľmi a
zákazníkmi. Výsledkom Projektu bude zaškolených 16 zamestnancov na všetkých úrovniach
spoločnosti, ktorí budú schopní efektívnejšie a plnohodnotne používať nové montážne linky, interné a
externé komunikačné kanály. Projekt tvoria dve hlavné aktivity (z toho jedna je implementovaná v
rámci dvoch podaktivít). Projekt je v súlade so špecifickým cieľom 3.1.2 výzvy - Zlepšiť prístup na trh
práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre
získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach ako aj v
súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia,
ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného
nariadenia. Projekt bude realizovaný na oprávnenom území menej rozvinutých regiónov SR, t.j.
územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja nasledovne: NUTS II – Západné Slovensko - v
Horovciach (okres Púchov) a v Trenčíne.

Konkrétny cieľ:
312030021 – 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu
zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti
a aktivít vo vidieckych oblastiach.
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