МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ГРИНД ЕООД осигурява заетост и устойчивост на работната сила
В периода 16-ти септември 2016 до 16-ти януари 2018 година, компанията успешно
изпълни проект BG05M90P001-1.003-0304 финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
През този период с частица допринесохме за изпълнение на стратегията на
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси“
2014-2020
и
предизвикателството за осигуряване на по-висока и по–качествена заетост.
Безкомпромисно изпълнихме заложената обща и специфични цели в проекта,
базирайки се на инвестиционните приоритетни на процедура BG05M90P001-1.003
„Ново работно място 2015“. Успешно изпълнихме основната цел на проекта, а именно
създадохме нови и устойчиво работни места за безработни и неактивни лица в
„ГРИНД“ ЕООД, като комбинирахме мерки с акцент върху интеграцията на уязвимите
групи и в допълнение подкрепихме младежката заетост.
Резултата от усилията ни е следния:
 Създадохме работни места и увеличихме екипа си с два броя младежи до 29г.
включително. По този начин изпълнихме заложеният индикатор увеличаване
броя на включените в заетост безработни младежи на възраст до 29г.
включително;
 Създадохме работни места и увеличихме екипа си с шест броя лица. По този
начин изпълнихме заложеният индикатор увеличаване броя за започналите
работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 години.
 Сформирахме екип за организация и управление на проекта;
 Закупихме канцеларски материали и консумативи за обезпечаване на
административното функциониране на екипа по организация и управление;
 Осигурихме обслужване от Служба по трудова медицина за наетите по проекта
лица;
 Закупихме работно облекло, лични предпазни средства и оборудване за
обезпечаване на трудовата дейност на наетите по проекта лица;
 Публикувахме две статии за началото и сегашната в края на проекта, в печатно
издание и електронен портал;
 Изпълнихме следните мерки за нформираност и публичност, съобразени с
изискванията на единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата
за информация и комуникация 2014-2020г. Разработиха се информационен
плакат, информационна табела, информационни стикери и визуализация на
всички проектни документи.
С цел гарантиране на устойчивост, след приключване на дейностите по проекта в
компанията ще бъдат запазени шест от осемте работни места за период от минимум
още 12 месеца.
Проект BG05M90P001-1.003-0304 “Осигуряване на заетост и устойчивост на работната
сила в ГРИНД ЕООД“ е на обща стойност 86 982,05 лева, от които 73 934,74 лева
европейско и 13 047,31 лева национално съфинансиране.

Проект BG05M9OP001-1.003-0304-C01 “Осигуряване на заетост и устойчивост на работната сила в
ГРИНД ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Кои сме ние … Какво правим …
История на компанията „ГРИНД“ ЕООД е предприятие, основано през 2010 година с
основен предмет на дейност разкрой на детайли ЛПДЧ и МДФ, кантиране на плоскости
- праволинейно и криволинейно и заточване на инструменти. Компанията стартира
дейността си с 6-ма служители, като за последните 5 години се разраства до 18
служители. За периода от създаването на компанията до настоящия момент е
изграден екип, работещ в различни направление като: производствено и
експлоатационно осигуряване, ресурсно обезпечаване (включително по отношение на
човешките ресурси) и бизнес развитие. Бизнес целите на организация са насочени към
разрастване по отношение на капацитета и предлаганите услуги, включително чрез
увеличаване на работните места в компанията, с цел прогресиране на пазарния дял на
компанията и повишаване на нейната конкурентоспособност.
Мисията на компанията е да предложи на българския пазар богато разнообразие от
качествени технологични и декоративни решения за интериорен дизайн и
производство на мебели.
Визията на фирмата e развитие по отношение на капацитета на предлаганите услуги ,
прогресиране на пазарния дял на компанията и повишаване на нейната
конкурентоспособност.
На пазара продуктите на компанията са разпознаваеми с марката
hose.
Каталогът на компанията може да бъде разгледан на www.hosse.bg .
Екипът на „Гринд“ ЕООД

Публикацията е по проект BG05M9OP001-1.003-0304-C01 “Осигуряване на заетост и устойчивост на
работната сила в ГРИНД ЕООД”, с бенефициент „ГРИНД“ ЕООД, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
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