„INNOVATÍV ÁLLÁSKERESŐ PORTÁL FEJLESZTÉSE A ROLLING
CONSULTING GROUP KFT-NÉL”
A projekt alapadatai:

●

Projekt azonosító: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00062

●

Igényelt támogatás: 19.768.440 Ft

●

Támogatás mértéke: 60,00 %

●

A projekt költségvetése: 32.947.400 Ft

●

Projekt tényleges befejezése: 2022.04.11.

A projekt bemutatása:

A projekt célja humán erőforrás bevonásával újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható szolgáltatás
kifejlesztése, melynek keretében egy olyan innovatív állásportál jött létre, amelyen a hazai KKV szektor
láthatóvá és vonzóvá teheti munkahely igényét, továbbá a munkavállalók körültekintően tudnak a
munkáltatók igényeiről és ajánlatairól tudomást szerezni.
Az álláshirdető videón keresztül mutathatja be tevékenységét, a munkakörnyezetet és belső működéseket is
ismertetheti. Továbbá szakmai teszt kitöltésére hívhatják meg a jelölteket, amely segítségével mérhető a
jelöltek szakmai felkészültsége adott pozíciónak megfelelően. Másrészt munkavállalói oldalról közérthető,
könnyen értelmezhető értékelés készül úgy a szakmai, mint az önismereti szintről. A tesztek keretében az
adott pozícióra való szakmai rátermettség mellett a munkakörhöz szükséges képesség/készség szintjének
meghatározása, a fejlesztendő területek feltárása is megtörténik.
A kifejlesztésre került rendszer interaktív kapcsolatot teremt a vállalat és a potenciális munkavállaló között,
illetve megoldást kínál a hazai KKV-k láthatóságának, ismertségének növelésére. Felesleges, költséges
kerülőutak helyett a rendszer által könnyen elérheti a felhasználó vállalkozás HR céljait.
A piaci szereplők közül jelenleg egyetlen egy sem biztosít interaktív videoval és chat funkciókkal bővített
szolgáltatásokat, ami egy egyedi megoldással a piaci belépést megkönnyíti.
Elsődleges célcsoportunk a KKV szektor, melynek jobban ki kell tűnnie az álláshirdetési piacon, hogy
megfelelő munkavállalókat találjanak. A munkaerőpiacon egyre fokozódó igény mutatkozik olyan
innovatív megoldások iránt, amely a növekvő nyitott állások száma mellett is képes hatékonyan támogatni
a vállalatok HR igényét. Éppen ezen két trend egyértelműen jelzi, hogy igény és fizetőképes kereslet lesz az
innovatív szolgáltatás iránt a munkaadók részéről.
A projekt megvalósulásának helyszíne:

1135 Budapest, Petneházy utca 55. 1. em. 108.
A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 1 795 9500
Honlap: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak

