Společnost Geis CZ, s.r.o. úspěšně ukončila realizaci projektu v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:
Odborný růst pro každého zaměstnance společnosti Geis CZ
CZ.1.04/1.1.02/94.00253
Období realizace projektu:

1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Cílem projektu bylo podpořit pracovnice a pracovníky v každém období jejich pracovního života
bez rozdílu pohlaví, tedy i těch skupin zaměstnanců, kteří nebyli dosud primárně do vzdělávání
zařazováni, tj. mladí lidé do 25 let, kteří pracují ve firmě krátce nebo naopak lidé nad 50 let, kteří
jsou po praktické stránce velice zkušení, ale nemají prostor nebo příležitost vstřebávat novinky z
oboru. Další skupinou byli zaměstnanci/zaměstnankyně po mateřské/rodičovské dovolené a
pracovníci na nižších pozicích apod. Dalším cílem je vytvořit rozvojově stabilizační vzdělávací
systém doplněný o dlouhodobé cíle a strategie přesahující dobu realizace tohoto projektu.
Zaměření klíčových aktivit
Zákonná školení:
Opakovací profesní školení řidičů skupiny C, opakovací školení řízení
vysokozdvižného vozíku
Logistika:
Logistika a její náklady, moderní technologie a procesy v logistice, logistika
distribuce a skladování aj.
Odborná školení v dopravě a skladu:
Aktuální legislativa z oboru zasilatelství a logistiky, ekonomika
a ekologie jízdy, skladník profesionál
Ekonomická témata:
DPH, pokladna a cestovní náhrady, legislativní změny v účetnictví, controlling
pro specialisty, mzdová problematika
Marketing, kvalita, HR:
CIMA A, média a reklama, PR, management kvality, Gender problematika,
BOZP, pracovní právo
IT kurzy:
se zaměřením na problematiku serverů, sítí a obecných IT znalostí
(grafika, projektový management, pokročilý MS Office uživatel)
Rozvoj specifických měkkých dovedností:
Zpětná vazba a hodnocení práce, trénink trenérů, organizace práce a času, profesionální servis

Čerpání finančních prostředků
Schválený rozpočet projektu:

3 745 383,88 Kč

Vyčerpané finanční prostředky:

3 158 349,43 Kč

Výstupy projektu
Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů
Druh
indikátoru

Výstupy

Kód
národního
číselníku

Název ukazatele

07.41.00

Počet podpořených osob celkem

07.45.00
07.57.00

Plánovaná
hodnota

Dosažená
hodnota

% naplnění MI

348

353

101,44 %

Počet podpořených
organizací - celkem

1

1

100%

Počet nově
vytvořených/inovovaných
produktů

3

3

100%

Průměrná hodnota naplnění výstupů
Výsledky

07.46.13

Počet úspěšných
absolventů kurzů - celkem

100,47 %
407

480

117,65 %

