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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
4 FŐ GYAKORNOK FOGLALKOZTATÁSA A SELF SERVICE KFT.-NÉL 

 

A Self Service Kft. több mint 7,3 millió forint 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyert az 

Európai Unió támogatásával a „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 

támogatására a konvergencia régióban című pályázati kiírás keretében. A támogatott projekt 

megvalósításával a vállalkozás 4 fő pályakezdőt segíti a korai munkahelyi tapasztalatok 

megszerzésében, valamint abban, hogy minél zökkenő mentesebben tudjanak beilleszkedni a munka 

világába. 

 

A Self Service Kft. 2003 őszén kezdte meg tevékenységét Veszprém ipari negyedében, a Házgyári út és 
Kistó utca torkolatában. Az önkiszolgáló étterem Ízlelő néven vált ismertté és fejlődött Veszprém egyik 
legforgalmasabb önkiszolgáló éttermévé. A helyiek azt tartják, ha valaki Veszprémbe látogat, legalább 
egyszer fel kell keresni az Ízlelőt és meg kell ízlelni remek konyháját. A konyhát 1 mesterszakács vezeti. A 
változatos, korszerű, és egészséges táplálkozást hirdető napi étlap mellett számtalan, nagyszabású 
rendezvényéről ismert a Balaton északi partján. A kisvállalkozás megalakulása óta részt vesz szakmai 
utánpótlásban, mint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által minősített gyakorlati képzőhely. A 
mesterszakács a képzőintézmények felkérésére a szakmai vizsgabizottságok munkáját is segíti. Szakmai 
munkájának eredményességét az is bizonyítja, hogy tanítványaival évek óta számtalan, kimagasló 
eredményeket ér el országos, valamint európai versenyeken. Jelen projekt célja volt, hogy a cégnél az előző 
évek tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulói közül 4 főnek lehetőséget biztosítsanak a további 
fejlődéshez, és már, mint végzett szakácsként a megszerzett tudásukat elmélyítsék. Így, a biztos alapokat 
lerakva, segíteni a gyakornokok integrálódását a munka világába. A cél megvalósításához nyert a cég 7 382 
680 millió forint összegű vissza nem térítendő uniós támogatást. A kft. a támogatás segítségével tudta 
vállalni a foglalkoztatott létszám megtartása mellett a 4 fő, korábban saját szakács tanulógyakornokként való 
továbbfoglalkoztatását is. Az európai uniós támogatásból 4 fő gyakornok és munkájukat segítő 1 fő mentor 9 
hónapon keresztül elszámolható bér és járulék költsége, valamint a foglalkoztatott létszám bővítése okán a 
munkakörülményüket javítása érdekében egy konyhai szagelszívó berendezés beszerzésére került sor. 
Az európai uniós forrásból biztosított több mint 7,3 millió forint 100% vissza nem térítendő támogatás 
segítségével a Self Service Kft. a 4 fő gyakornok foglalkoztatásával közvetve hozzájárul a 
munkahelyteremtésen túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának 
elősegítéséhez, a 4 fő pályakezdők korai munkahelyi tapasztalatok megszerzéséhez, és ahhoz, hogy a négy 
fiatal minél zökkenő mentesebben tudjon beilleszkedni a munka világába. 

 
 
Bővebb információ az izlelo@izlelo.com  email címen kérhető. 
 
 
További információ kérhető: 
Self Service Kft. 
Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út Hrsz.2175/4 
Telefonszám:+ 36 (20) 9648464 
www.izlelo.com 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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