SZAKMAI PÁLYÁZAT
Diákmunkaerő közvetítés, Iskolaszövetkezeti szolgáltatás

Bemutatkozás
A Prodiák Iskolaszövetkezet szolgáltatásainak szakmai hátterét az ország legnagyobb HR szolgáltatójával, a Prohumán 2004 Kftvel kialakított stratégiai együttműködése biztosítja, mellyel több mint 20 éves diákmunka területén szerzett tapasztalatot
integrál rendszerébe.

A Prodiák Iskolaszövetkezet (www.prodiak.hu) Prohuman Diákmunka márkanéven áll Partnerei rendelkezésére. Kifejezve ezzel,
hogy az iskolaszövetkezetek által nyújtott előnyöket egyéb HR szolgáltatásokkal összehangolva, azokkal egységben, nagy
üzembiztonságot garantálva képes munkaerő megoldásokat biztosítani Megrendelői számára.
A Cégcsoport vállalkozásainak piaci szerepe stabil pénzügyi fedezetet biztosít az iskolaszövetkezet pénzügyi kötelezettségeinek
teljesítéséhez. Az Iskolaszövetkezet alapítása (a törvényi előírásoknak megfelelően) a Kodolányi János Egyetemmel
együttműködve 2011. április 27-én történt.

Működésünk alapjai:
• Ügyfélközpontúság, megbízhatóság, rugalmasság, proaktivitás, tanácsadás
• Elismert, tapasztalt szakemberekből álló csapat
• Komplexitás: egymásra épülő szolgáltatási egységek
• Egyedi igényeket is kielégítő munkamódszerek

Területi lefedettségünk: A Prohuman Diákmunka budapesti központtal dolgozik, ám szinte valamennyi megyeszékhelyen
rendelkezik kirendeltséggel. Partnereink igényeihez igazodva folyamatosan fejlesztjük szervezetünket. Területi irodáink,
vezetőink biztosítják, hogy helyi igényeket helyben kezeljünk, ezzel is fokozva a rugalmasságunkat, költséghatékonyságunkat.

Kiemelt egyetemi kapcsolataink, országos területi lefedettségünk
•

Budapesti Gazdasági Egyetem

•

Miskolci Egyetem

•

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

•

Budapesti Metropolitan Egyetem

•

Budapesti Corvinus Egyetem

•

Nyíregyházi Egyetem

•

Debreceni Egyetem

•

Óbudai Egyetem

•

Eszterházy Károly Egyetem

•

Pécsi Tudományegyetem

•

Eötvös Loránd Tudományegyetem

•

Semmelweis Egyetem

•

Gábor Dénes Főiskola

•

Soproni Egyetem

•

Kaposvári Egyetem

•

Széchenyi István Egyetem

•

Kodolányi János Egyetem

•

Szent István Egyetem

•

Szegedi Tudományegyetem

•

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

PROHUMAN DIÁKMUNKA ÁTLAGOS FOGLALKOZTATÁSI
LÉTSZÁMA
Az Iskolaszövetkezet jelenlegi tagjainak a száma 17 658 fő, havi átlagos
diákmunkások száma: cca. 5500 fő. Az állományunk 80 %-a 18 év feletti,

akik 95%-ban egész évben dolgoznak. Foglalkoztatottak száma éves,
átlagos bontásban:
Időszak:

Éves összes foglalkoztatási
létszám (diákmunka)

2017

13.235 fő

2018

14.467 fő

2019

15.879 fő

2020

11.788 fő

2021*

8.171 fő

* Az első félév adatai alapján

Gyakornoki munkákat az alábbi területeken biztosítunk a teljesség igénye
nélkül: mérnöki terület, adminisztráció, IT, logisztika, pénzügy,
kontrolling, beszerzés, HR, marketing, stb.

SIKERÜNK TITKA
A Prodiák Iskolaszövetkezet szakmailag és kapacitás tekintetében is felkészült arra, hogy az Ügyfelei számára akár több
ezer munkavállaló országos szervezését is vállalja. Több, mint 100 fő vesz részt országosan a toborzási feladatok ellátásában.
Annak érdekében, hogy a megfelelő jelöltet egy adott pozícióra megtaláljuk, Megbízónkkal közösen összeállítjuk a munkaköri leírást, és a követelményprofilt,

mely tartalmazza az ideális jelölttel kapcsolatos szakmai és személyiségbeli követelményeket. Ennek feltétele a körültekintő és felelősségteljes kiválasztás.
Kiválasztási programunk elemei:
✓ Előszűrés: CV screening, telefonos szűrés/interjú + munkaköri tájékoztatás
✓ Interjú: személyes/ csoportos meghallgatás, tájékoztatás, adatlap kitöltetés + tesztek alkalmazása
✓ Kiértékelés: kiválasztott jelöltek anyagainak összeállítása (CV, Adatlap, Interjúlap, Teszteredmények, Bizonyítványok)
✓ Szakmai támogatás a kiválasztás teljes folyamatát a Prodiák Iskolaszövetkezet HR csapata végzi
PROBOND – saját fejlesztésű toborzást támogató rendszer
Lehetővé teszi:
• A hirdetések feladását és kezelését
• Direkt összeköttetésben van különböző disztribúciós csatornákkal
• Jelöltek statusának nyomon követését
• Hallgatói jogviszonyok lekövetését
• Valamint a bejövő önéletrajzok különböző pozíciókra történő allokálását
Az interjúkon minden fontos és releváns információt átadunk, ami a munkavégzéssel kapcsolatos. A beléptetés és szerződéskötés a lehető legegyszerűbben
történik, azaz a kiválasztott diákoknak elektronikusan elküldjük a kitöltendő dokumentumokat, melyeket ők otthon nyugodt körülmények között kitöltenek.
Ezeket visszaküldik elektronikusan, mi ezeket átnézzük, és mikor személyesen bejönnek (a magyar jogszabályok szerint egyszer muszáj, mert a
személyazonosságukról így kell meggyőződnünk), már az előkészített nyomtatványokat kapják meg kinyomtatva, amiket aláírnak.

Kapcsolattartás a diákokkal
Iskolaszövetkezetünk a Diákjai számára minden kirendeltségén munkaidőben ügyfélszolgálati időt tart fenn, amely idő alatt
személyesen, telefonon, és e-mailben segíti őket a feladatteljesítéssel kapcsolatos minden ügyintézésben.
Állandó országos projektkoordinátort biztosítunk, aki teljes körűen áll a diákok és az Ügyfél rendelkezésére.

A megbízókkal folytatott adatforgalom
A dedikált projektvezető koordinátor kollegáink a munkavégzésükhöz laptopot, mobiltelefont kapnak. VPN kapcsolaton keresztül
érik el a DIÁKBÉR bérszámfejtő programot. Távoli Asztal segítségével kapcsolódnak a Prodiák Iskolaszövetkezet szerverhez.
Direct Access segítségével pedig a fájl szervert érik el távolról. Minden esetben a SonicWall Global VPN kliensen titkosított

csatornán keresztül jön létre a távoli kapcsolat. Az összes VPN kapcsolatot monitorozzuk, és figyelemmel kísérjük a logokat.

ISKOLASZÖVETKEZET DIÁKJAI SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK
✓ A Tagsági díjunk egyszeri 500 Ft (a legalacsonyabb ma az összes iskolaszövetkezet között), melyet a diákok első fizetéséből vonunk le. Ezt az
összeget a tagság megszüntetésekor természetesen visszautaljuk.
✓ Tagsági hosszabbítás 0 Ft, a diákok díjmentesen tudják a szövetkezetünkben lévő tagságukat meghosszabbítani
✓ Szövetkezeti hozzájárulás 0 Ft, a diákok jövedelméből nem vonunk le semmit, kivéve a kötelezően fizetendő 15% SZJA-t
✓ Diákjaink esetében rendelkezünk érvényes baleset és életbiztosítással ami díjmentes, azaz 0 Ft-ba kerül számukra.
✓ Diákjaink tárgyhónapot követő hónap legkésőbb 10. napjáig minden bérüket megkapják. Továbbá az Ügyfél igényeit is figyelembe véve intézzük a
bérek kifizetését.
✓ Diákok számára hétköznap folyamatosan elérhetőek vagyunk, mindig igyekszünk azonnal reagálni a kérdéseikre/kéréseikre telefonon, e-mailben,
és akár facebookon is.
További szolgáltatásaink:
Felsőoktatási intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás
Facebook csoporton keresztül történő állandó tájékoztatás a diákok részére
Belépési napon a diákok tájékoztatása a gyakornoki programmal kapcsolatos tudnivalókról-teendőkről
Riportok készítése igény szerint
Piackutatás
Szakdolgozat (titoktartás) ügyintézés
Vezetők – osztályok tájékoztatása az új belépő diákok érkezéséről
A gyakornokállomány státuszának nyomon követése
Egyetemekkel való kapcsolattartás országos szinten

Gyakornoki program lehetőségei
Főállás

Gyakornoki
program
Diákmunka

• Szakmai gyakorlat leigazolása
• Szakdolgozat titkosítása
• Folyamatos teljesítményértékelés
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Cégen belüli pozícióváltás - rotáció

REFERENCIÁINK

Miért minket válasszon?
- Magyarország legnagyobb munkaerő-szolgáltató cége (www.prohuman.hu) –
biztos szakmai háttér nyújtása, piac alapos ismerete
- Több, mint 20 év tapasztalattal rendelkező cég a magyar HR piacon.
- Hazai nagyvállalatok és nemzetközi cégek is megtalálhatóak a referenciáink között.
- Biztos gazdasági háttér
- Széleskörű, összekapcsolható, a cégcsoport által nyújtott szolgáltatások (pl. munkaerő-kölcsönzés,
Cafeteria,Munkajog, Bérszámfejtés, Közvetítés, HR branding, Diákmunkaerő közvetítés, nyugdíjas szövetkezeti
foglalkoztatás, rehabilitációs foglalkoztatás, marketing, sales és hostess promóciók, contact center szolgáltatások,
rendezvényszervezés, értékesítés támogatás, stb.)
- Tapasztalt, gyakorlott, elkötelezett HR, toborzási és egyéb szakemberek az együttműködés során.
- Az ország egész területén tudunk Ügyfeleinknek munkaerőt biztosítani.
Tóth Rozália
Operatív Igazgató
mobil: +36 30 289 3585
telefon: +36 1 432 1280
e-mail: toth.rozalia@prohuman.hu
www.prodiak.hu

