Projektfeladat
az 5/13-as évfolyam számára
gazdálkodási ismeretek tantárgyból

I.

félév

Munkaerő és bérgazdálkodás: 6 álláshirdetés keresése, amelyek atipikus munkavégzési
formákra adnak lehetőséget. A munkavégzési forma beazonosítása, a kapcsolódó jellemzők
A tanulók tanulmányozzák az álláshirdetési portálokat, vagy a nyomtatott médiában
keressenek, olyan lehetőségeket, amelyek atipikus munkaviszony létesítésére adnak
lehetőséget egy középfokú végzettséggel rendelkező embernek. Olyan portálokra gondolok,
mint:
http://www.jobinfo.hu/
http://www.profession.hu/
http://www.workania.hu/
Nyomtatott médiában, lehet: HVG, Metro, országos napilapok, stb.
Készítsenek egy három A/4-es oldal terjedelmű tanulmányt, ahol mind a hat esetben kitérnek
a következőkre:
a hirdető cég rövid bemutatására
6 pont
a munkához kapcsolódó információkra (itt be kell azonosítani, hogy melyik atipikus
munkavégzésről van szó)
6 pont
feladatkör, kompetenciák és felelősség
9 pont
az elvárt végzettség (szükséges és javasolt közötti eltérések)
9 pont
elvárt vagy kötelező szakmai tapasztalat bemutatása
9 pont
elvárt személyes készségek és tulajdonságok
9 pont
A tanulmány zárásaként fogalmazzon meg egy Ön által alapított fiktív cég nevében egy
hasonló álláshirdetést.
12 pont
Összesen:

60 pont / 2 = 30pont

II.

félév

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája: Elemezze a kapott információk alapján
a cég vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét és ítélje meg eredményességét.
Minden tanuló a családneve kezdőbetűjének megfelelő nevű céget választ ki az IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ
SZOLGÁLAT honlapjáról. A honlap elérhetősége alább megtekinthető:
http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx
Pl.: Angyal Bernadett - ALFA 164 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Tóth Barbara - Tesco Global Áruházak Zrt. (a cég adatbázisban van elég vállalkozás, hogy
elkerüljék az átfedéseket, egyeztessenek)
Elemezzék a beszámolók utolsó évének a mérlegét és eredménykimutatását. Számítsák ki:
a befektetett és forgóeszközök arányát a cég vagyonában
a saját- és idegentőke arányát a cég vagyonában
a sajáttőkét a jegyzett tőke arányában
a befektetett eszközök fedezetének mutatóját
a likviditási mutatókat

4 pont
4 pont
2 pont
4 pont
6 pont

Írjanak kézzel egy egy oldalas elemzést, amelyben bemutatják az elemzett céget és levezetik,
valamint értelmezik a kiszámított mutatókat, vázoljanak fel jövőbeli terndeket.
10 pont

Összesen:

30pont

