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Dokiruhák prémium
minőségben
- a tűzoltózsákok határidőre
elkészültek Kuncsorbán
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HÓNAP TÉMÁJA

A Contact Nkft. újabb megrendelőket
keresett a kuncsorbai varrodája számára. Több lehetséges partnerrel is felvették a kapcsolatot, végül kettőtől vállaltak el bérmunkát. Ezekről számol be
Kari Sándor értékesítési vezető.
- Az egyik egy korábbi partnerünk,
amely búvárruhákat és egyéb speciális felszereléseket - így például tűzoltópalack számára tartó/védő huzatot készít, ennek a bérvarrását már tavaly
is végeztük Szolnokon, de Kuncsorbán ez egy teljesen új termék volt. A
„betanulás” két hétig zajlott, mely idő
alatt 250 darab tok készült, ám a következő rendelésnél már felpörögtek
az események, közel ugyanennyi idő
alatt 900 darabot kellett készre varrni, hogy a megbízónk teljesíteni tudja
a megrendelői igényeit. Kemény munkával, a határidő előtt egy nappal leszállítottuk a kívánt mennyiséget.
- A másik partner prémium minőségű munkaruhákat gyárt és forgalmaz, elsősorban egészségügyben
dolgozóknak. Korábban is munkaruha
gyártás volt a kuncsorbai varrodánk
fő profilja, de eddig főleg sötétkék
anyaggal dolgoztak. Ezúttal viszont
elsősorban fehér anyag került a varrógépekre, s a ruhákat ráadásul a
készre varrás mellett vasalni és csomagolni is kell. A termék a vevőhöz
tehát úgy kerül, ahogy a varrodából kijön, vagyis a megrendelő nem mossa
vagy csomagolja. Ezért nagyon fontos,
hogy tiszta és kifogástalan, valóban
prémium minőségű termék kerüljön
ki a varrónők kezéből. Ennek megfelelően a megrendelő a megszokottnál
is alaposabban vizsgálja át a késztermékeket és magasabb minőségi
követelményeket támaszt, amelyeknek a minták szerint maradéktalanul
megfelelnek a Kuncsorbán készülő
tunikák és köpenyek.
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PROJEKTEK

szabott
termékeket
kellett beszegni, két
tűs tűzéssel letűzni és
bújtatóval vagy karabinerrel ellátni. Többféle méretben készültek (90*75, 100*25,
120*80,
200*50,
233*135 cm), a legtöbb a 90cm*75cm-es
tengerészeti zászlókból, illetve a hosszúkás, háromszög alakú
200cm*50cm-esből,
előbbiből 500, utóbbiból 300 darabot állítottunk elő. A tengerészeti zászlók az ABC betűit
és üzeneteket jelentenek szakértő tengerjáró szemeknek,
a háromszögesekben
pedig számokat látnak
a hozzáértők. A többi főleg a Perzsa-öböl
országainak zászlója
volt – sorolja a Contact
értékesítési vezetője.
- Emellett még egy
gyors rendelést is teljesítenünk kellett nekik, alig egy hét alatt
125 darab 40*40-es
méretű szivacskockára húzható, cipzáras
reklámkockát kellett
összeállítani.
Nagyon elégedettek
voltak a kis zászlós (és
kockás) csapat munkájával, így a megrendelő ígérete szerint a
jövőben magyar zászlók, uniós zászlók, sőt
talán szurkolói sálak is
fognak készülni a Contact Nkft. szolnoki varrodájában.

Zászlót bontottak
a varrodában
- a jövőben további
megrendelésekre is lehet
számítani

Szabad varrodai kapacitásunk
lekötésére folyamatosan keresünk új partnereket, így kerültünk kapcsolatba az ország legnagyobb zászlókészítő cégével.
Ez a cég harminc éve foglalkozik zászlókészítéssel, többek
között modern digitális textilnyomással. A hivatalos zászlók
(pl. magyar zászló, európai uniós zászló, ország zászlók stb.)
készítésén kívül foglalkoznak
egyedi céges zászlók, molinók,
strandzászlók nyomtatásával,
digitális hímzéssel, ballagási
tarisznyákkal és teljesen egyedi megrendelésekkel is, például
reklámkocka, színházi dekoráció nyomtatásával is.
- Egy nagyobb külföldi megrendeléshez a gyártó kapacitásuk nem volt elegendő, így
mi segítettünk nekik – kezdi
Kari Sándor, amikor arról mesél, hogyan kerültek kapcsolatba a céggel. - Három hét alatt
közel ezer zászlót varrtunk
készre. A digitálisan nyomott,
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VARRODÁK

Ismét felvettük a kapcsolatot korábbi partnerünkkel, amely búvárruhákat és egyéb speciális felszereléseket készít, így például tűzoltópalack, illetve tűzoltómaszk számára tartó/
védő huzatot. Ezek bérvarrását már tavaly is
végeztük Szolnokon. Idén a palacktartót Kuncsorbán varrtuk meg, Szolnokon pedig a tűzoltómaszkon lévő plexit védő huzatot, vagy
ahogy röviden hívjuk, a „szemüvegtokot” készítjük. Jelenleg 500 darab ilyen tokot varrunk,
és ha elkészült, akkor valószínűleg újabb 500
darabra kapunk megrendelést.

A kartámasz-minták már
elkészültek

terméket. A mintadarab értékelését követően a
megrendelő rendelkezésünkre bocsátotta az új
termék műszaki leírásait és az ellenőrzési terveket. Gyakorló anyagot kaptunk, melyen a varrónők
megtanulták, begyakorolták a varrást és összeállítást. Közben vezetőségi szinten megtörtént
a pályázat kiértékelése az adott árajánlatok és
az elküldött 320 darab minta figyelembe vételével. A minőségi követelmények egyértelműsítése
érdekében a megvarrt 320 termék értékelése a
megrendelő telephelyén a varrónőkkel és a minőségellenőrrel együtt történt. Most további 320 db
minta varrása folyik, majd az értékelését követően
számíthatunk a konkrét megrendelésre.
Az előzetes információk alapján ebből a termékből heti kb. 3000 darabot kér majd a megrendelő, ami a megállapított norma szerint 5 fő
8 órás munkaidejű varrónő részére biztosítja a
folyamatos munkát. A tényleges megrendelésre
július elején kerülhet sor.

- szemüvegtokokat is varrnak
tűzoltóknak

A Contact Nkft. legnagyobb varrodai megrendelője tovább bővíti termékkörét. A cég eddigi munkáinak minőségi elismeréseként, több pályázó közül
nyerte meg az új termék varrásának lehetőségét. A kartámaszok készítéséről Nagyné Fónagy
Margit, minőségügyi vezető számol be.
- Az út kicsit hosszú volt idáig. Ám annak érdekében, hogy a kapcsolatunk folyamatos legyen,
és legyen elegendő munka alkalmazottaink számára, ezt az utat végig kellett járni.
Az új munkára való felkérés mintadarabok
varrásával kezdődött. A megrendelő mintadarabot adott, az alapján készítették el a varrónők a
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BABUART

Repül a „bálna”
a könyvtárban

- nagy sikert aratott a bábelőadás
A Contact Nkft. egyik állandó megrendelője a
szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtára, mivel rendszeresen készülnek
bábelőadásokkal a gyerekek számára, amikhez természetesen szükség van bábokra.
- A megszokott katalógus termékeinken
kívül mindig rendelnek valamilyen különleges, egyedi bábot is a történetek illusztrálásához. Egy fehér veréb még nem okoz különösebb kihívást, néha azonban szép, kreatív
feladat elé állítják designerünket, Ibolyát. Ő
persze nagyon szívesen engedi el a fantáziáját és valósítja meg azt, amit a megrendelő
megálmodott, sőt gyakran túlszárnyalja az
eredeti elképzelést – meséli Kari Sándor, értékesítési vezető.
- A legutóbbi ilyen feladvány egy bálna volt, ami igazából nem is bálna, hanem
kardszárnyú delfin hivatalosan. De sokan
gyilkos bálna néven is ismerik ezt az állatot, pedig ragadozó létére sem szolgált rá az ilyen ijesztő névre, amit
egy kedves tengeri mesében
be is bizonyít a gyermekkönyvtárt
látogató
gyerekeknek. Már
az előadás előtt
nagy sikere volt
a kis bálnának, a
könyvtár
dolgo-

zóinak nagyon tetszett a Babuart bábműhely
újabb fantasztikus munkája. És persze a
gyerekeknek is, ők egyenesen imádták, hatalmas siker lett az előadás!
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FELNŐTTKÉPZÉS

Képzés az esélyegyenlőség
jegyében
- jól teljesítettek a résztvevők

„Az egyenlőség az igazságossággal kezdődik…” E
gondolatok jegyében szerveztük 2016. június 15.
és 17. között Antidiszkrimináció, esélyegyenlőség
(T-11- 043/2015) című, engedélyezett szociális
szakmai továbbképzésünket Zala megyében, Lentiben. A részletekről Kormos-Baráth Gerda, képzési- és szakmai vezető számol be.
- A képzésre összesen 24 fő jelentkezett a régió öt különböző intézményéből, az alábbi szakterületekről: idősek szociális ellátása, fogyatékosok
szociális ellátása, rehabilitációja, támogató szolgáltatás. Az oktatásban Boros Monika volt kolléganőnk működött közre.
A résztvevők képzését arra fókuszáltuk, hogy
a kommunikáció javuljon, a jelzőrendszer hatékonyabb legyen, fejlődjön a szociális kompetencia, előítélettől mentes esetkezelést valósítsanak
meg, valamint nagyobb jártasságot szerezzenek
egy szervezetben, csapatban való együttműködésben.
Gyakorlat orientált, speciális szakmai ismeretek megszerzésére irányuló képzést szerveztünk
azzal a céllal, hogy a szakmában együttműködő
tagokat a feladatokra orientálja, specifikus ismeretekkel és érzékenységgel lássa el, valamint az e
területen dolgozó szakembereket megismertesse
egymással.
Multidiszciplináris képzést szerveztünk, melyben a csoport fő működési elve a közös problémamegoldás volt. Megtanulták a kliens meghallgatásának fontosságát, valamint az egyéni és
intézményi kompetenciahatárok felismerését. A
résztvevők ágazatközi kapcsolatokkal gazdagodhattak, valamint kialakult a közös szakmai nyelv.
A hallgatók elsajátították a hatékony kommunikáció fenntartásának képességét, magukévá

tettek különféle tárgyalástechnikai alapismereteket, megismertek különféle probléma-megoldási módszereket, melyeket használni is tudnak
a gyakorlatban. A képzés alapul szolgált az énkép
megformálásához, illetve reális önértékelés kialakításához, figyelembe véve a belső erősségeket. Megismerkedhettek az alábbi témakörökkel:
identitás, sztereotípiák, előítélet, diszkrimináció,
attitűdök, társadalmi integráció, esélyegyenlőség,
egyenlő bánásmód, jogesetek, esélyegyenlőségi
területek stb.
A képzés végén minden résztvevőnek önálló
dolgozatot kellett készítenie egy általa kiválasztott témakörből. Ezt mindenki eredményesen teljesítette: 6 fő jól megfelelt, 18 fő pedig kiválóan
megfelelt minősítést szerzett. Intézményünk a továbbképzés sikeres elvégzéséről igazolást állít ki
a hallgatóknak, akik így a megszerezhető 30 kreditpontot is megkapják.
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RIPORT

a társaság kötelékéből. Nem új munkahelyet
keresett, hanem magánéleti problémáit kellett megoldania, ezért hozta meg ezt a nehéz
döntést. Elmondása szerint úgy búcsúzott el,
hogy bármikor visszatérhessen, ha helyre áll
a rend az életében. Így is történt. 2016. június
13-án örömmel ült le újra a varrógéphez régi
munkahelyén. Másik gépet kapott ugyan, de
azzal is ugyanúgy meg van elégedve, mint a
régivel. Úgy fogja fel, hogy „elment egy féléves szabadságra”- így könnyebb számára a
visszatérés.
Sok kolléganőjéhez hasonlóan ő is megváltozott munkaképességű dolgozó, mozgás- féléves szabadság után visszatért
szervi megbetegedéssel küszködik. ÖrméÚgy búcsúzott el, hogy bármikor visszatérhet. nyesről jár át naponta Kuncsorbára. Otthon
Így is lett. Lucza Istvánné régi-új dolgozó.
25 kacsa várja, róluk gondoskodik, valamint
Lucza Istvánné 2011. szeptember 7-én gyönyörű virágoskertjében is mindig van tenkezdett el dolgozni a Contact Nkft. kuncsor- nivaló. Szereti rendben tartani környezetét,
bai telephelyén. Nagyon szeretett a munka- úgy érzi, ez hozzátartozik kiegyensúlyozott
helyén dolgozni, kiváló kapcsolatot teremtett életének kialakításához. Szeretettel beszélt
munkahelyi vezetőjével és munkatársaival családjáról, három fia és öt unokája – négy
egyaránt. 2016. január 4-én azonban kilépett lány és egy fiú - teszi szebbé mindennapjait.

Egy régi-új dolgozó
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Jól érzi magát
a Contactnál
- bemutatkozik Zilahi Anikó

Aktuális rovatunkban megváltozott munkaképességű munkavállalóink mutatkoznak be.
Ezúttal Zilahi Anikót ismerhetjük meg.

AKTUÁLIS

Anikó 2016. június óta
dolgozik a Contactnál varrónőként. Jól érzi magát,
befogadta a kollektíva, nagyon sok segítséget kap,
ami jólesik neki. Igyekszik
az elvárásoknak maximálisan megfelelni, a precíz munkavégzésre törekszik.
Halláskárosodással született, így ő is megváltozott munkaképességű dolgozó a Társaságnál.
Vannak kolléganői, akik szintén hasonló fogyatékkal élnek, velük könnyen teremt kapcsolatot. Nem okoz gondot a kommunikáció azonban
a többiekkel sem, hiszen írásban tudják közölni egymással gondolataikat. Ilyen módon kapja
meg napi feladatait is munkahelyi vezetőjétől.
Munka után idejét a családnak szenteli, elmondása szerint ez a legfontosabb számára.
Otthonában két gyermeke és édesanyja várja
haza. Szoros kapcsolatot tart húgával és nővérével is.
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