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Ácsné Panyor Katalin Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen igen Békéssámson Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság nem igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

diplomások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

ALFÖLDI KOHÁSZATI ÉS 

GÉPIPARI KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen igen nem igen igen Orosháza Gépipar 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok részvénytársaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakképesítés, 

főiskola/egyetem nem

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Andréka János ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás nem

igen, betanított 

munkások 

körében

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Andrékó Zoltán egyéni 

vállalkozó Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Építőipar 10-19

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Atesz Duó Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom igen nem nem nem igen nem igen nem nem Gádoros Kereskedelem nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 1 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

AVIZO SZOLGÁLTATO 

ÉS KERESKEDELMI KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy, 

Roma nemzetiséghez 

tartozó személyek

BAJNOCZI-TRANS 

SZÁLLITÁSI ÉS 

SZOLGÁLTATO KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Orosháza Szállítás, raktározás 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Batki Kőfaragó Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen igen igen igen igen Csanádapáca Építőipar 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 1 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Béke Agrár Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Mezőgazdaság 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 5 fölött

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Bengoken kkt Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Nagyszénás Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Kkt igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

ATTILA
2. számú melléklet

ATTILA
Vállalkozói kérdőívek eredményei
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

BIRKÁS TRANS Kft. Igen Nem

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

BLUE-COLOR Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem igen igen igen Tótkomlós Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság igen

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

Bohne Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Békéssámson Mezőgazdaság 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

kevesebb, mint 8 osztály, 

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Borostyán Virágudvar Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Gádoros Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés nem nem

BROMUS Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Nagyszénás Mezőgazdaság 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Car-Scool Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem nem nem igen Orosháza Oktatás 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő

Cerlux Ipari és Kereskedelmi 

Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

diplomás, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Civil Navigátor Egyesület Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Egyéb nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Civil szervezet igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés, érettségi

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

CNC METAL-PRODUKT 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Orosháza Gépipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

CSAPÁGY-CSAVAR KFT. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1 szakképzett korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

CSIKI PATIKA Kft. Igen Nem

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen nem nem nem igen nem Orosháza Egészségügy 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem nem nem

CSIKÓS-BAU Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

CSIZMADIA ÉS TÁRSAI 

SÜTÖ ÉS MALOMIPARI 

KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Orosháza Élelmiszeripar 10-19

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

DAMI Dél-Alföldi Mérnöki 

Iroda Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem nem nem nem nem igen nem Orosháza Építőipar

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

DOBRÓKA JÁNOSNÉ Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen Nagyszénás Egyéb nincs

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

Tartós munkanélküli 

személy

Doherty Hungary Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Gépipar 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

diplomás, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Dr. Letavecz Ilona Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Egyéb

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

ELECTRICA 

SZORAKOZTATÁSTECH

NIKAI ÉS 

KERESKEDELMI KFT Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem időszakosan

szakképzett, 

szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Elek Díszfaiskola Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Kereskedelem 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

diplomás, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek

befejezett 8 osztály, 

érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Family Divatház Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen nem igen nem nem nem nem nem Csanádapáca Kereskedelem nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni 1 betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem

igen, 

szakképzettekn

ek 50 év felettiek

Farkas József ev. Nem Nem

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen nem nem nem igen nem Gádoros Mezőgazdaság nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó nem nem

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Tartós munkanélküli 

személy

Farkas-Farm Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen igen Békéssámson Gépipar 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5 szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

FELICIA-FEDER KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen nem igen igen igen nem nem Orosháza Mezőgazdaság 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

FER-MARIK Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem nem nem igen igen nem nem igen Orosháza Egyéb 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

szakképzett, 

betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Földesi Tibor EV. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, Tartós 

munkanélküli személy

FRANK Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen nem nem nem igen igen igen Orosháza Építőipar nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Gyarmati Trans Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Szállítás, raktározás 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, 

vállalatirányításit, 

igen, 

minőségbiztosítást, 

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Gyopár Hotel Korlátolt 

Felelősségű Társaság Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem igen igen igen Orosháza Egyéb 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Gyopár Panzio Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen igen igen nem igen igen nem Orosháza Turisztika 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

Gyöngyfüzér Szociális 

Szolgáltató Központ Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem igen igen igen Csanádapáca Egyéb 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 5 fölött

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok költségvetési szerv igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek befejezett 8 osztály nem

igen, betanított 

munkások 

körében

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Hagyományörző és 

Faluszépítő E. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Gádoros Turisztika nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Civil szervezet igen igen, vállalatirányításit

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

HÁRI Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

HÉJJA MIHÁLY Nem Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem nem

Héjjas György ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen nem igen igen Gádoros Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől őstermelő igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

HOCH-KER Kft. Igen Igen nem igen igen igen nem nem nem nem nem Csanádapáca Kereskedelem 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

HORVÁTH-PARTNER Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Gépipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

ILKIMARKET Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen igen nem igen igen Orosháza Kereskedelem nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen

igen, prototípus-

fejlesztést, igen, 

termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Ilovszky Tüzép Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem nem igen igen Orosháza Kereskedelem 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

INDEX MÉDIA KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen igen nem igen igen Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

IVÁNYI ÉPÍTŐMESTER 

Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Építőipar 50-199

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 5 fölött szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

JÁMBOR RUDOLF Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem igen nem igen Orosháza Kereskedelem 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Jövő Építők TDM Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Turisztika 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1 diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Civil szervezet igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakképesítés, érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

KANCSÓ és társa Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen igen Tótkomlós Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Kárai Trans Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem igen igen Orosháza Építőipar 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől igen

igen, 

minőségbiztosítást, 

igen, egyebet

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Karizs István ev. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom igen igen nem nem nem nem igen igen Gádoros Építőipar nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen időszakosan szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Gyermekét egyedül 

nevelő szülő, Tartós 

munkanélküli személy

KAZÉP-Kazánjavitó és 

Szerelő Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen nem nem igen nem nem Orosháza Gépipar 10-19

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Kék Nefelejcs Cukrászda Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen igen igen nem nem Orosháza Élelmiszeripar 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 5 fölött szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Keszthelyi Tibor - Egyéni 

vállalkozó Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Gádoros Kereskedelem nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó nem nem nem nem

KEVTAK 

Keveréktakarmány Gyártó 

Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen nem nem nem nem nem Tótkomlós Kereskedelem 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

szakképzett, 

szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Kis Pipacs Kávézó Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Gádoros Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő

Kiscsákói Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen igen nem igen igen Orosháza Mezőgazdaság 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem nem nem

Kiss Anita Piroska Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Gádoros Egyéb nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni 1

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek nem

igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

Kittenberger Vadásztársaság Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Csanádapáca Egyéb 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Civil szervezet igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakképesítés, érettségi nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

KLIMTHERM Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem igen nem igen Orosháza Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

Komjáti Ferenc Ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5 betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Komlós Hús Kkt Igen Nem

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen igen igen igen igen Tótkomlós Élelmiszeripar 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 1 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Kkt igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

KOMLOSDARU 

EMELÖGÉP JAVITO 

KARBANTARTO KFT Igen Igen nem igen igen nem nem nem igen igen igen Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 5 fölött szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

KOMLÓS-VET Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen igen igen nem nem igen igen Tótkomlós Mezőgazdaság 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakképesítés nem nem

KONCSEK TRANS Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Szállítás, raktározás 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Kórháztechnikai Ipari és 

Kereskedelmi Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Egészségügy 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok részvénytársaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

Kovács János őstermelő Nem Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem igen igen igen igen igen igen Gádoros Mezőgazdaság nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5 szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől őstermelő igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Kovács Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is Orosháza Építőipar nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

Kovács Mihály-Egyéni 

vállalkozó Nem Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Gádoros Mezőgazdaság nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Kör Ász Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem nem igen nem nem igen igen Orosháza Szállítás, raktározás 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Kövi-Házi Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Kristóf Tibor Egyéni 

Vállalkozó Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Gádoros Élelmiszeripar nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek nem nem

Kunstár és Társa Bt. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem igen nem nem igen igen Nagyszénás Gépipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakképesítés nem nem

KUSZTOS AUTÓ 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem igen nem Tótkomlós Gépipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakképesítés nem nem

LAKSZER-HUNGÁRIA 

KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem nem igen nem Orosháza Építőipar 10-19

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy

Laszli Zoltán Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem igen igen nem nem nem nem Nagyszénás Mezőgazdaság nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Lévai és Társa Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Békéssámson Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

LINAMAR HUNGARY 

ZRT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Gépipar 200 felett

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 5 fölött

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok részvénytársaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

prototípus-fejlesztést, 

igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

LÍRÓ Homok Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem igen igen igen Csanádapáca Építőipar 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

szakképzett, 

szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

Luczó Tüzép Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Tartós 

munkanélküli személy
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

M TÁRHÁZ Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is Orosháza Szállítás, raktározás 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

MAS 2003. Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen igen nem nem nem Tótkomlós Kereskedelem 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek befejezett 8 osztály nem

igen, betanított 

munkások 

körében

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

MELLIS-GASTRO KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Egyéb 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Merian Foods Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Orosháza Élelmiszeripar 200 felett

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 5 fölött szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság nem igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek

szakmunkás, 

szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Mészáros István Igen Nem

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Csanádapáca Építőipar 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás, érettségi nem nem

Mező Partner KFT. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen nem igen igen igen igen igen Gádoros Mezőgazdaság 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

Mihalics József Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

Mirtusz Pharma Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Egészségügy 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakképesítés, 

főiskola/egyetem nem nem

50 év felettiek, GYED-

ről, GYES-ről, ápolási 

díjról visszatérők, 

Gyermekét egyedül 

nevelő szülő

MMD-TEAM Kereskedelmi 

és Szolgáltató Betéti 

Társaság Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

MOBI-TRADE Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Molnár Gábor Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Tótkomlós Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

Multi-fragment Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem igen nem nem nem igen igen Orosháza Egyéb 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek főiskola/egyetem

igen, a 

diplomások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Nagyszénási Termelők 

Értékesítő és Beszerző 

Szövetkezet Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem nem igen nem igen igen igen Nagyszénás Mezőgazdaság nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Szövetkezet igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

NITAK NAGYSZÉNÁSI 

TAKARMÁNYKEVERÖ 

KFT Nem Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen nem Nagyszénás Mezőgazdaság 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 5 fölött

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Nóbik Autószervíz Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem igen igen nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 5 fölött szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen

igen, 

vállalatirányításit, 

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő

Novák és Fiai Ipari 

kereskedelmi Bt. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom Csanádapáca Kereskedelem 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését, 

igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés nem

igen, betanított 

munkások 

körében

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

OFFERGELD LOGISTICS 

HUNGARY Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Szállítás, raktározás 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

O-I Magyarország Értékesítő 

és Disztribúciós Korlátolt 

Felelősségű Társaság Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem igen nem Orosháza Építőipar 200 felett

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem időszakosan

diplomás, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Olga-virág Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen nem igen nem nem igen igen Gádoros Kereskedelem nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől őstermelő igen

igen, termékfejlesztést, 

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését, 

igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

OROS - MIX - EURO Kft Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem igen nem igen nem nem igen igen Orosháza Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

Oros-Dexter Bt. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem igen nem igen nem nem nem nem Orosháza Gépipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 5 fölött szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság nem

igen, 

minőségbiztosítást

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, Tartós 

munkanélküli személy, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

OROSENERGO 

ENERGIA, IPARI ÉS 

SZOLGÁLTATO KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Gépipar 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 1 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Tartós 

munkanélküli személy

OROSFARM ZRT. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen nem igen igen igen igen igen igen Orosháza Mezőgazdaság 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok részvénytársaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

Oros-Ház Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Építőipar 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

OROSHÁZAGLAS KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Építőipar 200 felett

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem időszakosan

diplomás, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, érettségi, 

főiskola/egyetem nem

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Orosházi Gazda Szövetkezet Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom igen nem nem nem igen nem igen nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Szövetkezet igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

Orosházi Kórház Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Egészségügy 200 felett

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 5 fölött

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok költségvetési szerv igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakképesítés, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Orosházi Lakásszövetkezet Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem igen nem nem nem igen igen Orosháza Egyéb 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől Szövetkezet nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Tartós 

munkanélküli személy

Orosházi Média Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen nem igen igen igen igen nem igen Orosháza Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem időszakosan diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi

igen, a 

diplomások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő

Orosházi PIÉTA Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Egyéb 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek érettségi nem nem
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Orosházi Üveg-Tükör Kft Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem nincs nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem nem nem

OROSHÁZI 

VÁROSÜZEMELTETÉSI 

ZRT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5 diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok részvénytársaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

OROS-KONTO Bt. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem igen igen nem nem nem nem Orosháza Egyéb nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni 1

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

OROS-MALOM 

GABONAFELDOLGOZO 

ÉS ÉRTÉKESITÖ KFT Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem igen igen igen nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

szakmunkás, 

betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Oros-Med Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Egészségügy 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen

igen, 

vállalatirányításit, 

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

termékfejlesztést, igen, 

értékesítési folyamat 

fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakképesítés, 

főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

Oros-süti tésztaipari Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem igen Orosháza Élelmiszeripar 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem 2-5 betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek befejezett 8 osztály nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

OROSSZER PLUSZ Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen igen igen igen nem igen igen Orosháza Gépipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, 

vállalatirányításit, 

igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

OVM-Karsai Zrt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok részvénytársaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Öcskös Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem nem igen igen nem nem nem nem Tótkomlós Kereskedelem 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás, 

szakképesítés nem

PET-BAU Hőtechnika, 

Gyárkémény és 

Kemenceépítő Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Építőipar 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

PIPIS Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom Orosháza Építőipar 10-19

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Porta Minor Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Preventív Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem nem igen igen nem igen igen igen Tótkomlós Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Prolesz Plusz Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 5 fölött

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

termékfejlesztést, igen, 

értékesítési folyamat 

fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

Pusztaföldvári Búzakalász 

Mezőgazdasági Szövetkezet Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Pusztaföldvár Kereskedelem 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Szövetkezet igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

PUSZTAI BT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Rácz Sándorné ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem nem nem igen nem nem igen igen Gádoros Mezőgazdaság nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem nem nem

RAJKI ZOLTÁN IMRE Igen Igen igen igen igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem

igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek 50 év felettiek

RETROPLUSZ Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 1 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében nem

RIMAX Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen igen nem nem nem Tótkomlós Egyéb 200 felett

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 5 fölött

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás, 

szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

RUSY-NET Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen nem igen igen Tótkomlós Egyéb nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

SÁRA 

GALVÁNTECHNIKA KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen igen igen nem nem Orosháza Építőipar 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5 szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, termékfejlesztést, 

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

STOGE Kft Nem Nem

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakképesítés, 

főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő

SUNSHINE GYOPÁROS 

KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen nem nem igen igen igen Orosháza Mezőgazdaság 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől Szövetkezet igen

igen, 

vállalatirányításit, 

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem nem
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Sütő és Malomipari Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem nem igen igen igen igen igen igen Orosháza Élelmiszeripar 10-19

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

Szabó Pharma Bt. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem igen nem nem nem igen nem nem nem Gádoros Egészségügy 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében nem

Szalai Tibor ev. Igen Nem

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen nem nem nem nem nem nem Gádoros Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó nem igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

T4 KOMPLEX Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem igen igen igen nem igen igen Orosháza Kereskedelem 10-19

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt igen 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

TECHNO-DRUCK 

Fuvarozó és Fuvarszervező 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem nem igen igen nem igen igen igen Orosháza Egyéb 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, 

minőségbiztosítást, 

igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

TEMPO-MARKT 

SZERVEZÉSI, 

TERMELTETÉSI ÉS 

KERESKEDELMI KFT Nem Nem

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem 5 fölött

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

termékfejlesztést, igen, 

értékesítési folyamat 

fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás, 

szakképesítés nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

TÉR-SZERKEZET Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem igen igen Orosháza Építőipar 10-19

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 5 fölött szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Teve Bögre Söröző Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Gádoros Kereskedelem 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

TOOLEX 

FÉMFELDOLGOZO KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem igen nem nem Nagyszénás Egyéb 50-199

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás, érettségi nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Tóth Ferenc ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen nem igen igen nem igen igen Gádoros Mezőgazdaság nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy

Tóth János ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem nem igen igen Gádoros Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Tótkomlósi Agrár Zrt. Nem Nem

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Tótkomlós Mezőgazdaság 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás nem nem

Tótkomlósi Naplemente Kft. Nem Nem

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem nem igen igen nem nem igen igen Tótkomlós Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől igen nem, igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás, érettségi nem nem

TOTKOMLOSI 

VEGYESIPARI 

SZÖVETKEZET Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem nem nem nem Tótkomlós Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Szövetkezet igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

Tönköly Süti Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem nem igen nem igen nem nem Gádoros Élelmiszeripar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok őstermelő igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Tüzép (Sakk-Matt Presszó) Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem igen igen igen Békéssámson Kereskedelem 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

UNILAK Bt. Nem Nem

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság nem igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő



v
ál

la
la

ti
 t

an
ác

sa
d

ás

cé
g

v
ez

et
ő

i 
k

ép
zé

s

m
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
k

ép
zé

s

fo
g

la
lk

o
zt

at
ás

i 
tá

m
o

g
at

ás

fe
jl

es
zt

és
i 

fo
rr

ás
o

k
 b

ev
o

n
ás

án
ak

 l
eh

et
ő

sé
g

e

K
 +

 F
 l

eh
et

ő
sé

g
ek

M
ar

k
et

in
g

le
h

et
ő

sé
g

ek

eg
y

ü
tt

m
ű

k
ö

d
és

i 
le

h
et

ő
sé

g
ek

 á
g

az
at

o
n

 b
el

ü
l

eg
y

ü
tt

m
ű

k
ö

d
és

ek
 m

ás
 á

g
az

at
o

k
 v

ál
la

lk
o

zó
iv

al

Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

VÁGI FERENCNÉ ÉS TSA 

KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem nem igen igen Orosháza Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Vasex-Invest Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen nem igen nem igen igen igen Orosháza Kereskedelem 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

VET-GYÓGY Bt. Igen Igen nem nem nem igen igen nem igen nem nem Orosháza Egészségügy 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

VIGYIKÁN ÉS TÁRSAI 

KFT Nem Nem Orosháza Gépipar 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

50 év felettiek, GYED-

ről, GYES-ről, ápolási 

díjról visszatérők, 

Gyermekét egyedül 

nevelő szülő, Tartós 

munkanélküli személy, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

VIRÁG ÉS TÁRSA Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Nagyszénás Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem nem

Vörös Sándor -Egyéni 

vállalkozó Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Gádoros Szállítás, raktározás nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen nem nem nem

V-S LINE KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Zalai Antalné ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem igen nem Pusztaföldvár Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1

szakképzett, 

szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

50 év felettiek, GYED-

ről, GYES-ről, ápolási 

díjról visszatérők, 

Gyermekét egyedül 

nevelő szülő, Tartós 

munkanélküli személy, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

ZANÓCZ ROLAND Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Zsíros Szabolcs ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen igen igen igen igen Csanádapáca Mezőgazdaság 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5 diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

Dr. Baranyi istván E.V Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen Pusztaföldvár Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek befejezett 8 osztály nem

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy

DE-KÁRDÓ Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen nem igen igen nem Tótkomlós Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, 

minőségbiztosítást

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy

ANNAKER Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

ASZTÁCS Bt Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom igen Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 5 fölött szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

ATALANTE Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem igen igen igen nem Orosháza Élelmiszeripar 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Pusztaföldvári 

Településszolgáltató 

Nonprofit KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen Pusztaföldvár Élelmiszeripar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

ALFÖLDI KOHÁSZATI ÉS 

GÉPIPARI KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen nem igen igen igen igen nem igen igen Orosháza Gépipar 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok részvénytársaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakképesítés, 

főiskola/egyetem nem

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Valaczkai és tsa Kft Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom Nagyszénás Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem időszakosan szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás, érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Kiscsákói Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Ororsháza Mezőgazdaság 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, 

minőségbiztosítást, 

igen, termékfejlesztést, 

igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

"Multi-fragment" 

Mérnökiroda Korlátolt 

Felelősségű Társaság Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem igen nem igen nem nem nem igen nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1 diplomás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek főiskola/egyetem

igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

diplomásoknak

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

BOLLA TRANS Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Gépipar nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

TLSoft Intelligent Solutions 

Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Nagyszénás Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, termékfejlesztést, 

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakképesítés, érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő

AVIZO KFT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Tartós 

munkanélküli személy, 

Roma nemzetiséghez 

tartozó személyek

Andrékó Zoltán ev. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Építőipar 10-19

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében, igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek, igen, 

diplomásoknak

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Culback Bt Nem Nem

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság nem nem szakmunkás, érettségi nem nem

Ács és Társai Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem igen igen igen Békéssámson Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

diplomások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

BAJNOCZI-TRANS Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Szállítás, raktározás 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

Bengoken kkt Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem nem nem nem Nagyszénás Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Kkt igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

BIRKÁS TRANS Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Bohus Ferencné Family 

divatház Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem igen nem nem nem nem nem Csanádapáca Kereskedelem nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni 1 szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek nem nem

50 év felettiek, GYED-

ről, GYES-ről, ápolási 

díjról visszatérők

BLUE-COLOR Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen igen nem igen igen igen Tótkomlós Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság igen

igen, értékesítési 

folyamat fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Borostyán Virágudvar Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Gádoros Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés nem nem

BROMUS Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Nagyszénás Mezőgazdaság 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy

Car-Scool Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem nem nem igen Orosháza Oktatás 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni 2-5

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő

DANI DR és TÁRSA BT Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem Orosháza Egészségügy 1-9

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem nem diplomás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakképesítés, 

főiskola/egyetem nem nem

Cerlux Ipari és Kereskedelmi 

Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

diplomás, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

CSAPÁGY-CSAVAR KFT. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1 szakképzett korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

CSIKÓS-BAU Kft.

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen nem igen igen igen Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

diplomások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Roma 

nemzetiséghez tartozó 

személyek

DAMI Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem nem nem nem nem igen nem Orosháza Építőipar

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők

Doherty Hungary Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen igen nem nem nem nem Orosháza Gépipar 50-199 igen nem

diplomás, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

befejezett 8 osztály, 

szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Komlós Manila Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen Tótkomlós Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

szakképzett, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Ttiné és Tsa BT. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom Csanádapáca Egészségügy 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Virágsarok Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen igen igen nem nem Csanádapáca Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Orosházi Piéta Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen Orosháza Egyéb 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 1

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem

igen, betanított 

munkások 

körében, igen, 

szakképzettekn

ek

50 év felettiek, Tartós 

munkanélküli személy

Ex Electric 

Irányítástechnikai Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Tótkomlós Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Komlós Manila Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen Tótkomlós Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem időszakosan

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés, érettségi

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

Tartós munkanélküli 

személy

Kelemen es tarsa epito es 

szolgaltato kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen Oroshaza Építőipar nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen időszakosan

szakképzett, 

betanított munkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem szakmunkás nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

MVÉDELMI 

SZOLGÁLTATÁS BT Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen Nagyszénás Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 1

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

Majsai Kert Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen Orosháza Mezőgazdaság

nem, mert a 

tevékenységünk nem 

igényel képzett munkaerőt nem 2-5

diplomás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek befejezett 8 osztály

igen, a 

diplomások 

körében

igen, betanított 

munkások 

körében

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők

AKTIVÁTOR-3 Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem igen nem nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek érettségi nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

TLSoft Intelligent Solutions 

Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Nagyszénás Egyéb 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakképesítés, érettségi nem

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Tartós 

munkanélküli személy

Dr.Nagy Erika és Társa Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen Orosháza Egészségügy 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem nem szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

szakmunkás, 

szakképesítés, érettségi nem nem

Tartós munkanélküli 

személy

Dr Bozo Szilvia és Társa Bt Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen Orosháza Egészségügy nincs

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 1

diplomás, 

szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek főiskola/egyetem

nem, igen, a 

diplomások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

AGRO-PILS Mezőgazdasági 

Szövetkezet Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem igen igen nem nem nem nem nem Tótkomlós Mezőgazdaság 10-19

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok Szövetkezet igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

ANTEUS Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen nem igen nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

EURO-UNIOR Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen

Orosháza, Táncsics 

Mihály utca 34. Vegyipar 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 1

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem
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Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

Szilasi és Tsa Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen nem nem Orosháza Élelmiszeripar 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, 

minőségbiztosítást, 

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek befejezett 8 osztály

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

FERARUM VAS- 

MŰSZAKI 

KERESKEDELMI, 

SZOLGÁLTATÓ BETÉTI 

TÁRSASÁG Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem nem nem nem

Orosháza, Vörösmarty 

utca 5. Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek érettségi nem

GYÓGYMÓD Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem nem nem nem

Békéssámson, 

Szabadság utca 139. Egészségügy 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

GYOPÁR-GLAS ec. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem

Orosháza, Melinda u. 

11. nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni cég igen

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek nem nem

H+H Csőkötő Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem igen igen nem nem nem nem nem Orosháza Egyéb nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem szakmunkás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Fehér & Fehér Útépítő Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Építőipar 20-49

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

termékfejlesztést

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Harangos-éri Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem nem nem nem Pusztaföldvár Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

HATI-ALADIN Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 10-19

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakképesítés nem nem

Herceg Tibor egyéni 

vállalkozás Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is igen igen igen igen igen igen igen igen igen Orosháza Mezőgazdaság 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen időszakosan szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek főiskola/egyetem

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

IMCO CONSULTING KFT. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 20-49

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5 diplomás

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen igen, termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek

szakmunkás, 

főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek

Jámbor Logisztik Kft Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Építőipar nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek nem nem

World Strong Guard KFT Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 5 fölött

diplomás, 

szakképzett, 

szakmunkás, 

betanított munkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, 

minőségbiztosítást, 

igen, gyártási 

folyamathoz 

kapcsolódót, igen, 

termékfejlesztést

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

érettségi, 

főiskola/egyetem nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, Gyermekét 

egyedül nevelő szülő, 

Tartós munkanélküli 

személy, Megváltozott 

munkaképességű 

személyek

INDEVOX Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen igen nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni igen 2-5 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen

igen, termékfejlesztést, 

igen, egyebet

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem 50 év felettiek



v
ál

la
la

ti
 t

an
ác

sa
d

ás

cé
g

v
ez

et
ő

i 
k

ép
zé

s

m
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
k

ép
zé

s

fo
g

la
lk

o
zt

at
ás

i 
tá

m
o

g
at

ás

fe
jl

es
zt

és
i 

fo
rr

ás
o

k
 b

ev
o

n
ás

án
ak

 l
eh

et
ő

sé
g

e

K
 +

 F
 l

eh
et

ő
sé

g
ek

M
ar

k
et

in
g

le
h

et
ő

sé
g

ek

eg
y

ü
tt

m
ű

k
ö

d
és

i 
le

h
et

ő
sé

g
ek

 á
g

az
at

o
n

 b
el

ü
l

eg
y

ü
tt

m
ű

k
ö

d
és

ek
 m

ás
 á

g
az

at
o

k
 v

ál
la

lk
o

zó
iv

al

Milyen végzettséggel 

rendelkeznek a 

munkavállalói túlnyomó 

többségben? (a teljes 

létszám legalább 30%-a) 

(több válasz is lehetséges)

Jelenleg vannak-

e hiányszakmák 

a vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Jelenleg vannak-

e betöltetlen 

álláshelyek a 

vállalatánál? 

(több válasz is 

lehetséges)

Támogatás mellett 

alkalmazna-e az 

alábbiakban felsorolt 

munkavállalót? (több 

válasz is lehetséges)

Ön szerint növelheti-e 

vállalkozása 

hatékonyságát a vezető 

továbbképzésével?

Milyen vállalkozási/működési 

formában végzi tevékenységét?

Ön szerint szükséges-

e vállalkozása 

eredményességéhez 

az innováció?

A jövőben tervezi-e, 

hogy 

kutatás+fejlesztéssel 

kapcsolatos projektet 

valósít meg? (több 

válasz is lehetséges)

Mi jellemző az 

Ön „munkaerő 

beszerzésére”? 

(több válasz is 

lehetséges)

Cége mely megyei kiemelt 

ágazatban dolgozik?

Hány alkalmazottja 

van a 

vállalkozásának?

Ön szerint a képzett 

munkaerő, a felkészült 

humánerőforrás jelent-e 

piaci előnyöket?

Szükségét látja-e 

a jelenlegi 

foglalkoztatottak 

képzésének?

Tervez-e 

létszámbővítést a 

következő 3 évben, 

ha igen milyen 

mértékűt?

Milyen 

végzettségű, 

képzettségű 

munkaerővel 

bővítené 

vállalkozását? 

(több válasz 

lehetséges)Település

Milyen típusú segítségre tart igényt?

Vállalkozás neve

Közép-

hosszú távon 

tervezi cége 

működését?

Szeretne több 

bevételt, 

forgalmat, 

nagyobb piaci 

részesedést, 

eredményesebb 

működést?

Céljai 

megvalósítását 

kizárólag saját 

erőből 

szeretné 

elérni, vagy 

ehhez 

ingyenes 

segítséget is 

igénybe 

venne?

KERHOME Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek főiskola/egyetem nem nem

Kiss és Társa Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem nem

Kiss-Pipacs Kávézó és 

Lottózó Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem igen nem nem nem nem nem Gádoros Kereskedelem nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni 2-5

szakképzett, 

szakmunkás

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

Alacsony iskolai 

végzettségűek, 25 év 

alatti fiatalok, vagy 30 év 

alatti pályakezdő 

álláskeresők, 50 év 

felettiek, GYED-ről, 

GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérők, Tartós 

munkanélküli személy

KOCSIS ÉS TÁRSA Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek érettségi nem nem

KOMLÓPHARMA Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Egészségügy 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5 szakképzett

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen 

élnek, 

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakképesítés nem nem

KOMLÓSDARU Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Orosháza Építőipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen 2-5

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakképesítés nem

nem, igen, 

szakképzettekn

ek

Krivik és Társa Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Nagyszénás Egyéb nincs

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság nem nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek nem nem

Ex Electric 

Irányítástechnikai Kft. Igen Igen

kizárólag saját 

erőforrásokra 

támaszkodom nem nem nem igen igen nem nem nem nem Tótkomlós Egyéb 1-9

igen, mert ezzel új 

piacokat is lehet szerezni nem 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől korlátolt felelősségű társaság igen

igen, prototípus-

fejlesztést, igen, 

termékfejlesztést, igen, 

értékesítési folyamat 

fejlesztését

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás

igen, a 

szakmunkások 

körében

igen, 

szakképzettekn

ek

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Kardoskúti Zrt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Kardoskút Mezőgazdaság 50-199

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok korlátolt felelősségű társaság igen nem

munkavállalóink 

más megyéből 

érkeznek szakmunkás nem nem

Somogyi és Társa Kft. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Kardoskút Gépipar 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni igen nem

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni cég igen nem

munkavállalóink 

a munkavégzés 

helyén lévő 

településen élnek szakmunkás nem

Gál Gumiszervíz Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem igen nem nem nem nem Kardoskút Kereskedelem 1-9

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem 2-5 szakképzett

nem, mert a tanfolyami 

kötöttségek elveszik az 

időt a cégvezetéstől egyéni vállalkozó igen nem

munkavállalóink 

ingáznak, más 

településen élnek szakmunkás nem nem

25 év alatti fiatalok, vagy 

30 év alatti pályakezdő 

álláskeresők

Gombkötő Bt. Igen Igen

a fejlődés 

érdekében 

igénybe 

veszek 

segítséget is nem nem nem nem nem nem nem nem nem Kardoskút Egyéb

igen, ha ezzel a változó 

piaci igényekre tudunk 

reagálni nem nem

igen, ha rugalmas 

időbeosztással, 

naprakész tudáshoz jutok betéti társaság igen nem nem nem


