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ÉV TÉMÁJA
ne – emlékeztetett Varga Tamás, a Contatct NKft.
ügyvezető igazgatója.
– Elérkezett az idő, hogy hasznosítsuk is a helyiségeket. A megvásárolt épületrész tetőterében
irodákat, egy tárgyalótermet, valamint modernizált szociális helyiségeket alakíttatunk ki. Jelenleg a tervezési fázisban van a beruházás, márciusban várhatóan meglesznek a beépítési tervek.
A mára már kipakolt, a leendő feladataira üresen
váró régi irodákból varróműhelyt, raktárhelyiséget és szociális helyiségeket, pihenőszobákat
alakítunk ki. Mindezen fejlesztésekre nyitott pályázati ablakokat nem találtunk. A beruházás egy
részét saját erőből finanszírozzuk, a többit hitelből, illetve egyéb forrásokból kerítjük elő. A 2019.
évi első Hírlevél vonatkozó rovata ezért nem a
megszokott „Hónap témája”, hanem az „Év témája” nevet kapta.

ÉV TÉMÁJA

A Contact NKft.
hasznosítja
a megvásárolt
épületrészt
Hírlevelünk korábbi számaiban már több alkalommal is tájékoztatást adtunk arról, hogy a
Contact NKft. szolnoki, Tószegi úti székhelyén
megszerezte a központi épülete melletti épületrész tulajdonjogát. A cégvezetés ezúttal újabb
örömteli információval szolgál:
– A korábban megvalósult épületbővítésre
azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban
jelentősen megnőtt a szolgáltatásaink iránti kereslet, s megemelkedett a megrendelés volume-
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PROJEKTEK
> Folyamatosan tájékoztatták az ügyfeleket személyesen,
telefonon a foglalkoztatási osztályokon nyújtott szolgáltatásokról – a legfrissebb munkalehetőségekről, ellátások igénybe vételéről, vállalkozás indításával kapcsolatos
támogatásokról, helyi foglalkoztatási tanácsadásokról, a
munkaközvetítés folyamatáról, a járási hivatalok mentori
szolgáltatásainak igénybevételéről, aktuális képzésekről.
> Figyelemmel kísérték az újonnan megjelent álláslehetőségeket.
> Segítséget nyújtottak csoportos ügyfél tájékoztatókon.
> Az öninformációs rendszer használatában segítséget
nyújtottak az álláskeresőknek. Folyamatosan figyelemmel kísérték az írásos szóróanyagokat, azokat az aktualitásoknak megfelelően folyamatosan frissítették.
> A munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtók a
munkáltatókkal is tartották a kapcsolatot. A különböző
támogatási lehetőségek iránt folyamatosan érdeklődtek
a munkáltatók.
> Az álláskereső ügyfeleknek tájékoztatást nyújtottak a
médiában, interneten megjelent álláslehetőségekről.
> A munkavégzés eredményessége érdekében gondot fordítottak a napi szintű adminisztrációs feladatok ellátására, a havi beszámoló pontos elkészítésére.
> Az osztályokon dolgozó munkaközvetítők, mentorok és
hatósági ügyintézők munkáját napi szinten figyelemmel
kísérték és segítették.
> Az osztályokon dolgozó munkaközvetítők, mentorok és
hatósági ügyintézők munkáját napi szinten figyelemmel
kísérték és segítették.
> Közreműködtek a foglalkoztatási képzéses tájékoztatókon, valamint munkáltatói tájékoztatón.
> Részt vettek foglalkoztatási osztályok által szervezett tájékoztató behívások, foglalkoztatási és személyi tanácsadások szervezésében és megvalósításában.
Az év első hónapja a képzések és az ehhez kapcsolódó csoportos behívások jegyében zajlott. Nagy létszámban fogadták azokat az ügyfeleket, akik nyugdíj előtti álláskeresési
segélyben részesülnek, így a minimálbér emelkedése miatt
az ő ellátásuk is emelkedett. Ebben a hónapban került sor
a munkáltatók megkeresésére a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés kérdőíveinek a Foglalkoztatási Osztályokra történő visszaküldése érdekében.
A 8 órában foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó szakemberek ebben a hónapban összesen 653 adatlappal alátámasztott esetet láttak el. Egyéb tájékoztatást nyújtottak személyesen, illetve telefonon az érdeklődő ügyfelek számára
összesen 9.937 esetben.

Április végéig tart
a Munkaerő-piaci
és foglalkozási
információnyújtás
A Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság a Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása című projektet 2018. május 16-tól 2019. április 30-ig
működteti. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain foglalkoztat
munkaerő-piaci információnyújtókat. 16 szakember az alábbi feladatokat végezte január hónapban a munkaerő-piaci
szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben
meghatározottak szerint:
> A JNSZM-i Kormányhivatal Járási Hivatalainak foglalkoztatási osztályain információs pult működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, ügyfél-irányítási feladatok végeztek.
> Helyi munkáltató toborzásához értesítéseket, behívó leveleket készítettek.
> Közreműködtek csoportos tájékoztató rendezvények
megvalósításában.
> Jogosultság megállapítása – hiánya esetén a kormányablakhoz irányítottak FHT igénylése céljából.

A munkavégzés során felmerült nehézségek:
– Az évzárással kapcsolatos adminisztrációs feladatokban
közreműködés.
– A hatósági ügyintézők számának csökkenése nagyobb
terhet ró szakembereink vállára.
– A WEBFEJ program a postázásban történő változást szolgálja, melynek tesztelése folyamatban van, így a szakemberek is ismerkednek a levélküldemények elektronikus
továbbításával.
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VARRODÁK

Stabil megrendelői
állomány biztosítja a
munkahelyeket

A Contact NKft. mindhárom varróműhelyének foglalkoztatottjai biztonságban érezhetik magukat a
munkahelyükön. A társaság vezetése ez év elejétől
megerősítette partnereivel az együttműködési szerződéseket, amely által 2019-ben is tervezettek a
megrendeléseknek való megfelelések.
A szolnoki műhelyben várhatóan duplájára emelkedik a termelési volumen: az autóülés-fejtámlahuzat legyártására ugyanis a korábbi évhez képest
megkétszerezte igényét a megrendelő. Amennyiben
az év második felében munkába állnak a Contact
NKft. most megvásárolt épületrészében a beállítandó gépsorok, a társaság újabb létszámemelést hajt
végre.
Kuncsorbán új megrendelői struktúra lépett
életbe: a korábban köntös-összevarrásra fókuszált

üzem ez évtől, elsősorban, egy olasz cég által tavaly
érkezett lovaglóruha-szett szabására és varrására
szakosodik.
Törökszentmiklóson már több éve szinte kizárólag motoros fűkaszák fűgyűjtőzsákjait varrják össze
a foglalkoztatottak. Miután a megrendelő rendkívül
elégedett az itt zajló munkával, illetve az időben történő leszállítással, így a miklósi varrodában idén is
ezt a termékpalettát állítják össze a dolgozók.
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Külföldről is
keresettek lettek
a BabuArt kiváló
termékei
A számos hasznos szolgáltatást
nyújtó projektje mellett a Contact NKft. mind népszerűbbé lett
tevékenysége a különféle méretű
és különböző technikával mozgatott bábok gyártása. A BabuArt
műhely neve brand lett az elmúlt
években, az ezzel a névvel gyártott
termékek a hazai, de már a nemzetközi piacon is keresettek. Az ismert-

BABUART

séghez nagyban hozzájárult, hogy a
BabuArt saját honlapja, a Facebookon
és immáron az Instagramon való elérhetősége megnyitotta a kapukat a
potenciális vevőkör előtt.
A műhely ez év első negyedévében még a tavaly év végén beérkezett megrendeléseket teljesíti. Ezen
kívül egy rácalmási magánszemély,
Herczeg Attila (képünkön) most épülő bábszínházába a teátrumi évad
meseelőadásaihoz adott megbízást a
kézzel mozgatható bábok legyártására. A BabuArt foglalkoztatottjai jelenleg Háry János és Ludas Matyi fő- és
mellékszereplőit szabják-varrják.
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FELNŐTTKÉPZÉS

Az Antidiszkrimináció, Esélyegyenlőség és
Szupervízió című szociális továbbképzéseink
akkreditációja 2018. december 31-ig volt érvényes. Mindkét programra vonatkozóan minősítési
kérelmet adtunk be az engedély meghosszabbítására, jelenleg ennek elbírálására várunk.
2019-es minőségcéljaink továbbá engedélyeMozgalmas évet tudhat maga mögött a Contact zett képzéseink jogszabályoknak megfelelő leNKft. felnőttképzési divíziója. 2018. évben össze- bonyolítása; a minőségirányítási rendszernek és
sen tizenegy képzést bonyolítottunk le, sokszínű az előírásoknak megfelelő működés biztosítása;
témakörökben, különféle célcsoportok részére. A a felnőttképzési programkínálat bővítése; képzékilenc képzés során 153 főt képeztünk, összesen si, pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel
kísérése.
982 órában:

Felnőttképzési
visszatekintő

Képzés megnevezése
Motivációs tréning
(E-000330/2014/D008)
Készségfejlesztő tréning
(E-000330/2014/D007)
Általános környezetvédelmi ismeretek

(E-000330/2014/D014)
Személyiségfejlesztő tréning
(E-000330/2014/D009)
Egészségfejlesztő tréning
(E-000330/2014/D015)

Általános lakókörnyezet karbantartási ismeretek

(E-000330/2014/D005)
Motivációs tréning II.
(E-000330/2014/D008)

Álláskeresési technikák

(E-000330/2014/D006)
Motivációs tréning III.
(E-000330/2014/D008)
Személyiségfejlesztő tréning II.
(E-000330/2014/D009)
Készségfejlesztő tréning II.
(E-000330/2014/D007)
Összesen:
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RIPORT
mára nem volt ismeretlen a környezet. Korábban
alkalmi munkavállalóként dolgozott már a cég
szolnoki üzemében. Az akkor szerzett jó tapasztalatai segítettek a döntésében, mely elhatározását nem bánta meg:
– Én, úgymond egészséges munkavállaló vagyok, és itt a Contact NKft. üzemében több megváltozott munkaképességű munkatársammal
dolgozom. Optimális a hely, nyugodtak a körülmények. Nem túlzás, de számomra megtiszteltetés ennél a társaságnál lennem. Örülök és hálás vagyok, hogy ezekkel az emberekkel lehetek
egy közösségben, és egy célért tevékenykedhetünk – vall az érzéseiről is a szociálisan rendkívül
érzékeny varrónő.
Bernadett elmondta, hogy nyolc órában foglalkoztatják, s Tószegről jár be busszal. Hamarabb,
mindössze tíz perc alatt beérkezik a Tószegi úti
szolnoki üzembe, mint a város más részéből érkező munkatársai.
– Munka van elég, és ez számomra a legideálisabb helyzet. Nem szeretek tétlenkedni, mindig
valami hasznosat szeretnék véghezvinni. Ez itt
adott! – jelentette ki Bernadett.

Tökéletesen
elégedett
munkahelyével és
társaival Bernadett
A közelmúltban ismét újabb varrodai munkaerő
került a Contact NKft-hez. Borók Bernadett szá-
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AKTUÁLIS
lettán. Az álló- és mozgóképek elkészítéséhez
sok esetben külső partnert kért fel, melynek
természetesen költségvonzatai is voltak. A költségracionalizálás szempontjából ez év elején
egy korszerű fotósarkot létesített a Tószegi úti
telephelyének egyik helyiségében. Ezentúl ebben a teremben készülhetnek el azon képek és
videók, melyek a takarékos termékbemutatók
kategóriájába tartoznak.
Új hír, hogy a cég a Facebookon kívül januártól az Instagram oldalon is elérhető.

Jól felszerelt
fotósarokkal
csökken a
költségteher

Jelentősen megváltoztak a körülmények a Contact NKft. életében. Mondhatni interaktívvá vált.
Egykoron papíralapú hirdetéseken keresztül tartotta a kapcsolatot a külvilággal, majd később a
vizuális eszkzöket is igénybe vette a kommunikációjához. Tavaly év eleje óta a legnépszerűbb
internetes közösségi oldalra, a Facebookra is
felcsatlakozott, illetve a BabuArt termékeinek
értékesítése céljából a műhely számára saját
honlapot is fejlesztett.
E modern technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a Contact NKft. szolgáltatásai és a
BabuArt saját gyártású termékei egyaránt jelen
vannak a hazai és nemzetközi kereskedelmi pa-
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A Contact Nkft. ingyenes, negyedévente megjelenő kiadványa. Kiadásáért felel a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója: Varga Tamás.
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