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A Black Point Kft jogelődjét 1991-ben alapították a tulajdonosok. Tevékenységünk háztartásvegyipari termékek, professzionális tisztítószerek, csomagoló eszközök, háztartási- és közületi
papírtermékek nagykereskedelme. Saját 1100 m2-es raktárral és szállító járművekkel
rendelkezünk. Fontosnak tatjuk, hogy vevőink maradéktalanul elégedettek legyenek, ezért
kollégáinktól elvárjuk a rugalmasságot és a megrendelések határidőre történő kiszállítását.
Higiéniai konzultációs partnerként együttműködve segítünk ott, ahol a higiénia
alapkövetelmény. Nagykereskedelmi tevékenységeink során vevőink a legmagasabb szintű
kiszolgálást igénylik így folyamatosan törekszünk munkatársaink kompetenciáinak
fejlesztésére. Emiatt folyamatosan tervezünk és valósítunk meg különböző szakmai és
általános kompetenciákra vonatkozó fejlesztéseket. Pályázatunk tevékenységeinek
tervezésekor a vezetők elvárásait összehangoltuk a munkatársak által megfogalmazott
igényekkel. Irinyi Terv 4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem kapcsán érintett
hatékonyságnövelő képzéseink: Hatékony kommunikáció:kommunikációs stratégiák és
stílusok fejlesztése, Eredményes partnerkommunikáció és Építő- és anyagmozgató gép kezelő
(targonca). Az IPAR 4.0, IKER 1. és IKER 2, a képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem
foglalkozatott személy képzése jelen projektben nem releváns. Tervezett IKT képzések:
Digitális kompetenciafejlesztés: szövegszerkesztési alapok c. melyet 7fő részére tervezünk,
valamint Digitális kompetenciafejlesztés: táblázatkezelési praktikák haladóknak a
gyakorlatban melyet 9 fő részére tervezünk megvalósítani. 7fő hátrányos helyzetű
munkavállalót kívánunk képzésbe bevonni a projekt keretében. Tervezett képzéseink: Vezetői
Team építés és együttműködés fejlesztése melyet 4fő részére 1csoportban tervezett. A
képzési program célja olyan ismereteket átadni a résztvevőknek, melyek segítségével nem
csak mint vezetők fejlődnek, de a csoport dinamika is javítható lesz. A képzés során ismeretet
és gyakorlatot szereznek a megfelelő cél- és folyamatszabályozásról, hogy a csoport tagjai
képesek
legyenek
megfelelően
kommunikálni,
együttműködni.
Digitális
kompetenciafejlesztés: szövegszerkesztési alapok 7fő részére 1csoportban tervezett. A képzés
célja, hogy a munkavállaló aktív szövegszerkesztési tudás birtokába kerüljön mely feltétele a
hatékony munkavégzésnek. Digitális kompetenciafejlesztés: táblázatkezelési praktikák
haladóknak a gyakorlatban 9fő részére 1csoportban. A képzés célja, hogy a résztvevők a már
meglévő alapszintű tudásukat tovább kívánják fejleszteni, ismeretek bővítésével aktív tudás

birtokába kerüljön, melyet a mindennapi munkavégzése
során hatékonyan alkalmazhat. Hatékony kommunikáció:
kommunikációs stratégiák és stílusok fejlesztése
témakörben 16 fő részére 1 csoportban. A program célja,
hogy a résztvevők olyan viselkedéskultúrát sajátítsanak
el, amely segítségével hatékonyabban kezelhetik formális
kapcsolataikat, valamint javíthatják külső és belső partnerkapcsolataikat. Csapatépítés
témakörben 16 fő részére 1 csoportban. A képzés során megismerik önmagukat, társas és
egyéni kompetenciáikat, melyek egy csoport közös céljának elérésében, az egyéni
érdekérvényesítésben
és
konfliktuskezelésben
segítik
őket.
Eredményes
partnerkommunikáció képzést 7fő részére, 1csoportban. A képzés célja, hogy a résztvevők
legyenek tisztában és tudatosítsák saját szervezetük/csoportjuk értékeit, normáit s ennek
megfelelő módon kommunikáljanak, döntsenek. Ismerjék fel a saját szerepük fontosságát és
felelősségét, legyenek képesek alapvető kommunikációs és konfliktushelyzetekben tudatosan
dönteni és megfelelni. Építő- és anyagmozgató gép kezelője Targoncavezető OKJ-s szakmai
képzésben 7munkatárs részvételét tervezzük. Tevékenységünk során a nagy mennyiségű
árukészlet mozgatása targoncával történik melyhez az Országos Képzési Jegyzék szerinti
Targoncavezető tanfolyam elvégzése szükséges. Munkakörtől függetlenül, a jelzett
igényeknek megfelelően kerültek meghatározásra a célcsoportok, annak megfelelően, hogy ki
milyen képzésen szeretne részt venni, ezzel is jelezve, hogy senkit sem zártunk ki a projektből,
képzésből. A megvalósítandó képzéseink közül egy szakmai képzés és öt témakörben D körös
képzések, tréningek, melyek a dolgozóink előzetes igényeinek felmérése alapján kerültek be a
képzési tervünkbe. A képzések időbeli ütemezésénél ügyeltünk arra, hogy a munkavégzés
folyamatosságát ne zavarjuk, folyamatos ütemezéssel valósuljanak meg a képzések. A
képzéseket külső képző intézmény oktatói biztosítják. A képzések miatti munkaidő kiesés nem
veszélyezteti a cég működését. Minden képzés elégedettségméréssel zárul, hogy a képzés
sikerességét és hatékonyságát elemezni tudjuk, új igényeket jegyezhessünk fel a jövőre nézve.
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