
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

GYAKORNOKI PROGRAM  
Kedvezményezett neve: Tallódiné és Társa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt címe:   „GYAKORNOKI PROGRAM A TALLÓDINÉ ÉS TÁRSA KFT-NÉL” 

Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2019-03731 

Támogatás összege: 3 838 850 

Támogatás mértéke: 100 % 

Tervezett befejezési dátum: 2020.05.01  

 

Tallódiné és Társa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Támogatási Szerződést kötött a 

Miniszterelnökséggel, mint Támogatóval, gyakornok foglalkoztatásának céljából. A beruházás teljes 

összege nettó 3 838 850 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatási összeg nettó 3 838 850 Ft Ft.   

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA:  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.  

A projekt célja 1 fő gyakornok foglalkoztatása volt, melyre a korábbi években még nem került sor. 

Tanulószerződéssel rendelkeztünk. A jelenlegi ingatlanpiaci fellendülés, állami támogatások következtében 

nagyon jelentősen megnövekedtek az építkezések, ezáltal növekedett vásárlóink száma. Az ügyfeleink magas 

színvonalú kiszolgálása érdekében szükségünk volt még egy főre, hogy minden vásárlói igénynek 

maximálisan meg tudjunk felelni. A gyakornok felvételét a megnövekedett forgalom mennyisége és az ehhez 

jelenleg rendelkezésre álló kevés munkaerő indokolta. Az építőipar fellendülése erősen érezhető a burkolatok, 

szaniterek kereskedelmi forgalmazásának területén is. Legfőbb fejlődési lehetőségünk a humán erőforrás 

kapacitás bővítésében rejlik, melynek következtében a cég forgalma hosszú távon növekedik. A gyakornoki 

program során 1 fő került felvételre. A gyakornok munkaköri feladata kereskedelmi tevékenység volt, 

kereskedelmi ügyintézőként, értékesítőként tevékenykedett, kiszolgálta a vásárlókat felmérte az igényeket és 

árajánlatokat, látványterveket készített. A gyakornok szakképesítése: OKJ 54 341 01 Kereskedő. A mentori 

feladatot Tallódi Ágnes látta el. 2017.03.08 óta munkaszerződéssel rendelkező ügyvezetőként tevékenykedik 

a Tallódi ás Társa Kft-nél. 2004 és 2007 között szintén a vállalkozás foglalkoztatottja volt. Főbb feladatai az 

értékesítés, választék kialakítás, ügyfélkezelés, megrendelések kezelése, beszállítókkal való kapcsolattartás. 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik (főiskolai diploma Művelődésszervező szakon) és Kereskedő - 

Vállalkozó, ill. Lakberendező, lakberendezési cikk eladó szakképzettséggel is rendelkezik. Képzettsége és 

eddigi munkatapasztalata alkalmassá tette őt arra, hogy a gyakornok szakmai ismereteit bővíthesse, 

munkavégzését koordinálja, teljesítményét értékelje. A programnak köszönhetően ezen a kiskereskedelmi 

területen jelentős szakmai gyakorlatot szerezhetett a gyakornok. 

 

A projekt megvalósulási helyszíne: 4551 Nyíregyháza (Oros), Csermely u. 5 hrsz: 12649  

 

-További információ kérhető: Tallódi Ágnes Ügyvezető 

 

Elérhetőség (telefonszám: +36-70-286-4419, e-mail cím: tallodicsempe@gmail.com ) 
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