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Projekt bemutatása:
A "VAGYONVILL" Magyarországon az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező
vagyonvédelmi szervezet.
Cégünk olyan vagyonvédelmi rendszerek teljes körű kivitelezésével foglalkozik, amelyek
annak megakadályozására hivatottak, hogy egy esetleges betörés vagy tűz esetén a
cégvezetők az egész életük során fáradságos munkával megszerzett értékeiket egy
pillanat alatt elveszítsék. Az ilyen típusú rendszerek telepítésével a munkahelyről
hazatérve is nyugodtak lehetnek, hogy mindent megtettek vagyonuk biztonsága
érdekében.
Legfontosabb célkitűzésünk megrendelőink bizalmának korrekt, hosszú távú
kapcsolatokkal való megtartása, igényeik teljesebb körű kielégítése.
Szolgáltatásunk mára már felöleli a vagyonvédelmi szakma szinte minden területét, ahol
több mint 30 éve vagyunk jelen.
A gyakornoki program keretében két fő gyakornok "betanítása" valósul meg 1 fő szerelő és
1 fő adminisztrátor munkakörben. A szerelő munkakört betöltő gyakornoknak lehetősége
nyílik, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások területén tapasztalatot szerezzen, így
betekintést nyerhet a riasztó-, vagyonvédelmi rendszerek telepítésébe, tűzjelző illetve
videómegfigyelő rendszerek kialakításába, továbbá a beléptető és munkaidő nyilvántartó
rendszerek tervezésébe és kivitelezésébe.

Az adminisztrátori munkakörben foglalkoztatott gyakornok a vállalkozás adminisztratív
feladatait fogja ellátni, mint levelezés, bejövő-kimenő számlák kezelése, kapcsolattartás a
vevőkkel, beszállítókkal, dolgozók adminisztratív dolgainak ügyintézése, továbbá
kiállításokon való részvétel és prezentációk tartása.
A gyakornokok munkájának segítéséhez az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:
Lenovo ThinkPad Carbon X1 4th notebook, mely a szerelő gyakornok munkáját segíti a
riasztó-, vagyonvédelmi rendszerek telepítése, tűzjelző illetve videómegfigyelő rendszerek
kialakítása, továbbá a beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerek tervezésébe és
kivitelezése során. Mivel ezen rendszerek kialakításához, telepítéséhez, teszteléséhez
alkalmazandó programok futtatása igen leterheli a gépet, ezért van szükség a fent
megjelölt típusú nagy teljesítményű notebook beszerzésére. A helyszínen történő
feladatok, mint a telepítés, több operációs rendszeren való tesztelés, hibaelhárítás esetén
minél gyorsabban kell ellátni ezen tevékenységeket, hogy a vevő idejét se raboljuk,
valamint a hozzánk érkező nagy mennyiségű megrendelések is ezt követelik meg.
Komplett asztali számítógép az adminisztrátori munkakört betöltő gyakornok munkáját
fogja segíteni, melyhez 2db Benq 21,5" GW2270 LED monitor is csatlakoztatásra kerül. A
gyakornok munkája során sok programmal és táblázattal kell egyszerre dolgoznia, így
munkája megkönnyítése, jobb áttekinthetősége végett kerül a fent megjelölt monitorok
beszerzésre.
Apple MacBook Air 13" gép beszerzése mind a szerelő mind az adminisztrátor
munkájához szükséges. Abban az esetben, ha Apple környezetbe kell az általunk nyújtott
szolgáltatásokhoz kapcsolódó telepítéseket elvégezni, akkor szerelő munkakört betöltő
gyakornoknak szüksége van a tesztelési feladatok ellátásához Apple gépre ahhoz, hogy
saját környezetben tudja a programokat tesztelni. Míg az adminisztrátor munkakört betöltő
gyakornok esetén a mobilitást teszi lehetővé, azaz biztonságtechnikai kiállításokon való
részvétel esetén, ezen gép segítségével tudja az érdeklődőknek szemléltetni a
szolgáltatásainkat, azok működését. Illetve ezen feladat ellátása érdekében kerül
beszerzésre a gyakornok részére egy Epson EB-S31 projektor, mely a prezentációk
lebonyolítására fog szolgálni.

A szerelő munkakörben foglalkoztatni kívánt gyakornok munkájához nélkülözhetetlen
munkaruházat is beszerzésre kerül, mely az alábbiakból tevődik össze: Revoo kertész
nadrág, Spinelle cipő és Angara felső. Továbbá munkájának segítéséhez beszerzésre
kerül 1 db DF457DWE típusú fúró-csavarbehajtó, mely a riasztó-, vagyonvédelmi
rendszerek, tűzjelző illetve videómegfigyelő rendszerek kiépítése során fogja használni.
A gyakornokok kiválasztása jelenleg folyamatban van, de szem előtt tartjuk, hogy a projekt
keretében iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében
szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel - kivéve a 62es OKJ szintkódú szakképesítéseket - rendelkező gyakornokokat kívánunk felvenni.
A vállalati kapcsolattartó Lengyel Zsolt a "VAGYONVILL"-Miskolc Kft. Ügyvezető
igazgatója lesz, aki szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezik - Mérnök Informatikus
- és több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, számítógép és számítógépes hálózatok
karbantartásában, videómegfigyelő rendszerek számítógépes hálózatának kiépítésében
és riasztórendszerek programozásában. Ezen tapasztalatokból adódóan, kiválóan fogja
tudni ellátni a gyakornokok mentorlását.

