Karlovy Vary, 21. září 2011

Projekt „Školení je šance“ úspěšně běží, zaměstnanci jej uvítali
Poté co největší autobusový dopravce Karlovarského kraje Autobusy Karlovy Vary absolvoval
výběrová řízení pro dodavatele vzdělávacích kurzů, začal v dubnu 2011 úspěšně školit zaměstnance
dle harmonogramu. Na interní vzdělávání získal dopravce 5miliónovou finanční podporu z
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu.
„Rozšíření systému interního vzdělávání ve výsledku přispěje nejen ke zpříjemnění cestování s naší
společností, ale také k vyšší adaptibilitě zaměstnanců na pracovním trhu,“ uvedl Zdeněk Suchan,
ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary.
Školení se zúčastňují zaměstnanci na všech liniových úrovních společnosti – řidiči autobusů, dělníci,
ale i management společnosti.
„Zaměstnanci tento projekt uvítali, návštěvnost kurzů i efektivita proškolení je vysoká. V současné
době školíme zaměstnance intenzivně ve všech oblastech dle plánu, před námi je tak více než jeden
rok školení. Jsme tedy skoro v polovině,“ upřesňuje Zuzana Blchová, manažerka projektu Školení je
šance pro Autobusy Karlovy Vary.
Z hlediska věkové struktury převažuje z účastníků školení nejvíce ohrožená skupina zaměstnanců nad
50 let (55 %), následována je skupinou zaměstnanců mezi 25 ‐ 50 lety (44 %) a nejmladší zaměstnanci
tvoří přibližně 1 % z celkového počtu. Cílová skupina projektu je díky zaměření se na dopravu z 90 %
tvořena muži (řidiči autobusů), 18 žen pak pracuje na administrativních pozicích.
„Školení řidičů se zaměřuje na nové technologie, jako jsou digitální tachograf a jeho obsluha,
hospodárná jízda, ale i na měkké dovednosti, tedy zlepšení vyjednávacích schopností a zvýšení
efektivity komunikace,“ dodává Blchová.
Velmi přínosné je pak školení v oblasti jazykových kurzů (angličtina, němčina a ruština) pro
zaměstnance, kteří ve svém zaměstnání komunikují s cizinci, kupříkladu pracovníci v dopravních
kancelářích.
O společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. je největší autobusový dopravce v Karlovarském Kraji.
Obsluhuje celkem 102 autobusových linek, z toho 64 regionálních linek veřejné linkové dopravy v
rámci Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje, 17 městských linek ve 3 provozech MHD v
Karlovarském kraji (v Chebu, v Sokolově, v Aši), 8 dálkových linek a 3 přeshraniční linky, 5 linek
zvláštní linkové dopravy a 5 linek cyklodopravy. Ve vlastnictví společnosti je v tuto chvíli 161
autobusů sedmi značek. Společnost ročně přepraví okolo 8 milionů osob a ujede téměř 8,5 milionů
kilometrů. Více informací naleznete na www.autobusy‐kv.cz.

