Rövid
hírek
a Contact
Nkft.
mindennapjaiból
Véghajrája van az ISO/TS 16949 specifikáció
szerinti minőségirányítási rendszer dokumentumai elkészítésének. A felülvizsgálati
rendszertanúsító auditra 2014. október 6-tól
10-ig kerül sor.
***
Részt vettünk a XVI. Gulyásfesztiválon. A körülmények nem voltak éppen tökéletesek, de
ez nem zavarta a Contact Nkft. munkatársait,
akik ezúttal is ízletes gulyást készítettek.
***
Szeptember 1-jén elindult az újabb engedélyeztetett képzésünk a Tücsök úti közösségi
házban. A 372 órás tanfolyamot „Általános
lakókörnyezet karbantartási ismeretek” címmel tartják. Szeptember 25-26. között pedig
újabb helyszínen folytatódott „A közigazgatás
és a civil szféra együttműködése” képzésünk.
***
Augusztus 1-jétől a heti három alkalom helyett a hét minden napján esedékes a kiszállítás, könyvelés-jelentés és számlázás az autóipari partnerszervezetünk felé.
***
Szeptemberben a Contact Nkft. összes munkajogi létszáma 196 fő, a statisztikai állományi létszám 163 fő. Megváltozott munkaké-

pességű munkavállaló összesen száz fő volt,
statisztikai létszám: 93,55 fő, melyből 30 fő
tranzit foglalkoztatott.
***
Cégünk részt vett az európai autómentes nap
budapesti eseményén. Ott, a Segítő Vásárlás program keretén belül kirakodó vásárban
mutattuk be és árultuk bábjainkat.
***
Szeptemberben öt megváltozott munkaképességű dolgozó – nyugdíjba vonulás, egészségügyi probléma, illetve egyéb munkalehetőség miatt – kilépett, két fő tranzit minősítésű
megváltozott munkavállaló pedig belépett,
akik általános irodai adminisztrációs és képzési koordinációsegéd munkakörökben kezdtek dolgozni a Contact Nkft-nél.
***
A polgárőrruhák megrendelései felfutottak,
különösen az őszi-téli termékek a keresettek.
A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola
megrendelésére leszállítottuk a tanfolyamokhoz szükséges munkaruhák újabb csomagját.
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HÓNAP TÉMÁJA

finom, közös ebédre is. A legkitartóbb résztvevők kora
este mentek haza...

Esőben is főtt
az ízletes gulyás

– a cég idén is részt vett
a gasztronómiai fesztiválon
A reggeli szakadó eső, és a végig borús ég sem vette
el a kedvét a résztvevőknek, szép számmal látogattak
ki, és sokan főztek, forgatták a fakanalakat a közelmúltban megrendezett Gulyásfesztiválon. A Szolnok
nevével már egybeforró rendezvényt tizenhatodik alkalommal tartották meg a Tiszaligetben. A gasztronómiai
eseményen – tavalyi után – idén is lelkes csapattal képviselte magát a Contact Nkft.
A körülmények nem voltak éppen tökéletesek, de
ez nem zavarta a cég munkatársait. A hűvös, esős idő
ellenére már reggel hat órakor a sátornál voltak azok,
akik az előkészületekben részt vettek. Darabolták a
húst, pucolták a zöldséget, s a hangulat már ekkor kiváló volt. A nap folyamán végül – a telephelyekről és
a székhelyről – összesen mintegy ötven munkavállaló
tisztelte meg Contact standját, és szorgos munkájukkal közösen készült a bográcsban rotyogó marhagulyás. Az étel tizenhat kiló marhalábszárból készült, a
főzésben – a tavaly már jól vizsgázott – szakács semmi ördöngősséget nem alkalmazott, de így is, vagy talán éppen ezért is kiváló lett a gulyás. Ebben mindenki
egyetértett, mert, aki megkóstolta, elismerően csettintett, sőt, volt, aki repetát is kért. Aki pedig még egy kis
desszertet kívánt, finom sütit ehetett, amit a cég dolgozói sütöttek.
Persze nem csak a finom étel miatt volt hasznos ez
a rendezvény. A szolnoki Gulyásfesztivál lehetőséget
teremt a munkahelyi közösségi élet fellendítéséhez,
ahol nemcsak a dolgozók, hanem családtagjaik is eltölthettek egy kellemes napot együtt. A közös főzés
mellett lehetőség volt megtekinteni a fesztivál által
biztosított programokat, találkozni lehetett cégünk a
városban, illetve a megyében működő partnerszervezeteivel. De teret engedett kellemes beszélgetésekre,

Cél a gulyás imázsának megőrzése
•

•
•
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Leghagyományosabb bográcsban készíthető ételünk
a gulyás, amelyről világszerte híres a magyar puszta.
Talán ez adta a Szolnoki Gulyásfesztivál alapötletét, hiszen a városban tizenhatodik alkalommal rendeztek
hagyományőrző gasztronómiai fesztivált a gulyás tiszteletére.
Az évek során a Gulyásfesztivál száz egynéhány bográcsról indulva átlépte a hétszázat, a versenyzők és látogatók száma a hatvan-hetven ezret.
A szervezők célja a magyar gulyás étel imázsának
megőrzése, bemutatása bel- és külföldön. Segíteni a
magyar gulyás hagyományának, Szolnoknak, mint turisztikai célpontnak a minél jobb megismertetését.
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PROJEKTEK

TÁMOP – 1.4.3–10/2-2F-2011-0001
BABUART –
a Contact Nkft. innovatív,
kísérleti foglalkoztatási programja
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

119 436 100 FT

Kivitelezés ideje: 2012. 04. 01. - 2014. 03. 31.
Kedvezményezett: CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Sikeres volt a felülvizsgálat

zőkönyvet – számolt be a részletekről Fodor Andrea,
szakmai vezető.
A szakmai tevékenységek és a vállalt indikátorok
teljesülését, megvalósulását a Gantt-ütemezés szerint egyesével vizsgálta át. Ezek a következők voltak:
Menedzsment felállítása, a projektmegvalósításhoz a
munkafeltételek kialakítása, biztosítása, havi projektmegbeszélések; Célcsoport felkutatása, toborzás;
Célcsoport kiválasztása (24 fő); OKJ képzések 310
órában, megélhetési támogatás biztosításával; Mentori és differenciált tanácsadói szolgáltatás nyújtása;
Foglalkoztatás (7 hónap) és továbbfoglalkoztatás (7
hónap) 12 fő számára; Marketing eszközök fejlesztése; Nemzetközi megjelenések, együttműködések és
tapasztalatcserék; Disszemináció.
– Viplakné Barabás Andrea helyszíni ellenőr a
pénzügyi területet vizsgálta, mely során több mint
100 pénzügyi tételt ellenőrzött. Továbbá vizsgálta a
készpénzforgalomhoz elkülönített házipénztár ös�szes bizonylatát, pénztárjelentéseket, pénzkezelési
szabályzatot, a szigorú számadású nyomtatványok
nyilvántartását, az elkülönített pénztári analitikát.
Átvizsgálta a projekt elkülönített könyvelésének bizonylatait, valamint az eszközbeszerzésre vonatkozó
nyilvántartásokat. Kiemelten vizsgálta az egyes tevékenységekre kötött munka- és szolgáltatási szerződések, eredeti számlák és kifizetések jogszerűségét,
jogszabályoknak megfelelő dokumentálását – folytatta a dr. Kissné Kecsmárik Anita gazdasági vezető.
A kétnapos helyszíni ellenőrzés eredményesen zárult, a 119.436.100 forint összköltségű projekt sikeres
megvalósítását fektették jegyzőkönyvbe. A Contact
Nkft. részéről az ellenőrzést dr. Kissné Kecsmárik
Anita gazdasági vezető és Fodor Andrea szakmai vezető koordinálta. A projektet eredményesen lezáró
jegyzőkönyvet Varga Tamás projektmenedzser, ügyvezető igazgató írta alá.

– TÁMOP 1.4.3. záró helyszíni ellenőrzés eredményei

Szeptember 3-án és 4-én záró helyszíni ellenőrzést
tartottak a Contact Nkft. székhelyén. Mindez a „BABUART – a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja” című TÁMOP – 1.4.3-10/2-2F-2011-0001
azonosító számú projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata során, a 2007-2013. programozási
időszakban az ERFA, ESZA és KA finanszírozású támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló kormányrendeletek
alapján, a folyamatba épített ellenőrzés részeként zajlott.
– Az ellenőrzés két részből tevődött össze, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Helyszíni
Ellenőrzési Osztály két szakembere végzett pénzügyi
és szakmai területen. Áttekintették a 2012. április
1. és 2014. március 31. között megvalósult program
teljes projektdokumentációját. Ellenőrizték a 2011ben benyújtott pályázati adatlapot és mellékleteit, a
pályázat hiánypótlását és módosítását, a támogatási
szerződést, a projektidőszak alatt benyújtott 14 darab
változás-bejelentőt és azok tudomásulvételét igazoló
dokumentumokat, valamint a támogatóval folytatott
levelezéseket. Az ellenőrzés szakmai részét Fekete Katalin végzete, aki részletesen végigellenőrizte
a projekt során lebonyolított közbeszerzési eljárás
dokumentumait, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentumait, a
horizontális vállalások teljesülését igazoló dokumentumokat, továbbá a 8 darab pénzügyi és szakmai
beszámolót, az azokat alátámasztó szerződéseket,
megrendeléseket, teljesítésigazolásokat, egyéb dokumentumokat, valamint két darab monitoring jegy-
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VARRODÁK

rét. Ezt az egyes folyamatok előírás szerinti szabályozása, az úgynevezett eljárás-utasítások készítése
követte.
– Ezekben kerültek pontosításra a folyamatok műveleti lépései, ezek elvégzésének módja, a folyamat
felelőse, résztvevői, és a folyamatban használt dokumentumok megnevezése. Ahhoz, hogy az előírás
szerint minden folyamat szabályozott legyen, 27 eljárás-utasítás készült. Ennek elkészítése vette igénybe
a felkészülésben a legtöbb időt, hiszen ezt kellett átgondoltan meghatározni, mert ez a munkavégzés és
ellenőrzések alapja. Szinkronban az eljárás-utasításokkal munkautasításokat, új bizonylatokat adtunk ki,
vezettünk be. Elkészült a minőségirányítási rendszer
kézikönyve, mely tartalmazza a rendszer működési
leírásán kívül a minőségpolitikát és a minőségcélokat
is – magyarázza.
A rendszer dokumentációs hátterének biztosítása
után a működés ellenőrzését végezték el a munkatársak a belső auditok során. Történt felülvizsgálat a
külső tanácsadó részéről, majd maguk is ellenőrizték
a folyamatokat folyamataudit során, a termékeket
termékaudit során. A megállapítások szerint a kialakított rendszer működőképes, és működik is.
– Az új előírás új ismereteket igényelt részünkről,
melyeket a külső tanácsadó négynapos továbbképzés
keretében adott át hat dolgozónk részére. A tanfolyamot vizsga zárta, a képzésről bizonyítványt kaptak a
résztvevők – mondta el Nagyné Margó.
A felkészülési időszak utolsó fázisában a dolgozók
ismételt oktatáson vesznek részt, mely során minden
dolgozóban tudatosítják a minőség iránti elkötelezettséget, és a minőségirányítási rendszeren belüli
feladataikat is megismerik.
Az ISO TS 16949 minőségirányítási rendszer kialakításában szinte minden dolgozó részt vett, mivel a
felkészülési időszakban gyakoriak voltak a konzultációk, sok volt a kérdés, az egyeztetés. Ez is biztosítja,
hogy a rendszer működtetésében mindenki felelősséggel kiveszi a részét.
– A rendszer működésének tanúsítására a BUREAU VERITAS Kft-t kértük fel, akiknek nagy tapasztalatuk van az autóipari rendszerek tanúsításában, és a
legjobb feltételeket ajánlották. Az ISO TS 16949:2009
rendszer sikeres tanúsításával és az ISO 9001:2008
szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, ezek
működtetésével a bizalmat szeretnénk elnyerni megrendelőink részéről. Ez a vállalkozásunk fennmaradásának és bővítésének is alapja – tette hozzá a szakember.

Új minőségirányítási
rendszeren dolgozunk
– az ISO TS 16949 rendszer bevezetése
és tanúsítása

A mindennapi életben is sokszor használjuk a „minőség”
szót. Jó minőségű élelmiszert veszünk, jó minőségű ruhát-cipőt vásárolunk, minőségi az autónk stb. De mit is
jelent önmagában a minőség? A minőség egy szolgáltatás vagy termék azon tulajdonságainak és jellemzőinek
összessége, mely alkalmassá teszi a szolgáltatást vagy
terméket a meghatározott vagy rejtett igények kielégítésére. Ahhoz, hogy minőségi (jó minőségű) terméket
állítsunk elő, nagyon sokat kell tenni. A megfelelően
képzett szakemberek mellett biztosítani kell az igények szerinti infrastruktúrát, gondoskodni kell a dolgozók továbbképzéséről, munkakörülményeiket úgy
kell kialakítani, hogy képesek legyenek a legjobb minőségű munkavégzésre, szervezett folyamatokra van
szükség. Ezt biztosítja a minőségirányítási rendszer.
A szolnoki Contact Nkf-nél tanúsított ISO
9001:2008 szerinti rendszer működik, s a közelmúltban egy új irányítási rendszert is bevezettek. Az ISO
TS 16949:2009 előírás az autóipari termékeket gyártókra vonatkozó követelményeket tartalmazza.
– A követelményeknek való megfelelés céljából
alakítottuk ki a cég helyi sajátosságainak figyelembe
vételével a rendszert. A rendszerépítéshez külső tanácsadó, a Pannon-Quality Kft. képviseletében Toldi
Sándor segítségét vettük igénybe – kezdett beszélni a
rendszerről Nagyné Fónagy Margit.
A Contact Nkft. minőségügyi munkatársa elmondta, hogy a rendszer kiépítése a részletes helyzetfelismeréssel kezdődött, melynek során a termelési folyamatról folyamatábra készült. Ezután a támogató
folyamatokat elemezték, majd kialakult a folyamattérkép, mely mutatja a folyamatok kapcsolatrendsze-

A dokumentációs rendszer felépítése
* Kézikönyv
* Eljárások
* Munkautasítások
* Bizonylatok
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Vidámság a Terror
Háza árnyékában

BABUART

út körút felőli végén zajlott a Segítő Vásár elnevezésű
program. Az Andrássy úton végig mindkét nap programok, színpadok, fellépők és látványosságok várták a
kicsiket és nagyokat. A kirakodó vásárban a szolnoki
Contact Nkft. is bemutatta és árulta a bábjait.
– Rengeteg látnivaló fogadta a kilátogatókat, de a
vidám, aranyos és szeretnivaló bábjaink mellett még
a nagy tömegben se tudtak elmenni az emberek.
Egész nap, felnőttől gyerekig mindenki csodálta kézzel készült bábjainkat. Hatalmas derültséget okozott
egy-egy fejbáb felpróbálása, vagy a rögtönzött bábozások. Jó érzés volt sok mosolyt látni és harsány kacajt
hallani alig néhány méterre a Terror házától... Azon a
hétvégén az Andrássy úton több százezren vonultak végig, köztük rengeteg külföldi, néha olyan érzésünk volt,
mintha külföldi vásáron lennénk. Vásárlóink többsége
is idegen anyanyelvű volt. Nem sokszor van lehetőség
ekkora tömeg előtt bemutatni termékeinket, így külön
öröm volt, hogy ekkora közönség előtt is hatalmas sikerünk volt – számolt be a tapasztalatokról Kari Sándor.
A cég marketing munkatársa kiemelte, hogy a vásáron való részvétel pozitív volt – visszajelzések alapján – a vásárlók és persze a cég munkatársai számára
is. A tervek szerint a Contact Nkft. legközelebb a már
hagyományos karácsony előtti Segítő Vásáron vesz
rész a Millenáris Parkban.

– nemzetközi bábos siker a budapesti
Andrássy úton
Az európai autómentes napot 1998 óta minden évben
szeptember 22-én tartják. A társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott rendezvénysorozat célja,
hogy felhívja a városlakók és a városvezetés figyelmét
a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra és a közlekedési mód
felelősségteljes megválasztására. Mindezek mellett
rámutat a fenntartható, környezet- és emberbarát
városi közlekedés előnyeire, valamint a közösségi, a
kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének
szükségességére.
Az európai autómentes naphoz szorosan kapcsolódik az európai mobilitási hét rendezvénysorozata, amelyet 2002 óta minden évben szeptember 16. és 22. között rendeznek meg. Ennek keretében rendezték meg
az idei Nemzeti vágtát is Budapesten a Hősök terén,
ezzel egy időben szeptember 20. és 21-én az Andrássy
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FELNŐTTKÉPZÉS

tevékenységek (pl.: kézműves foglalkozás, drámapedagógia, tánc és zene) valósulnak meg. A kiegészítő programokkal (pl.: kirándulásokkal, színház és mozi látogatással, helyi rendezvényeken való részvétellel, családi
napok szervezésével, sportversenyekkel, nyílt napok
biztosításával stb.) lehet elérni a sikeres személyiségfejlesztést (empátia, szocializáció, társadalmi szerep)
és identitáserősítést, melynek eredményeként egészséges, pozitív énkép, kompromisszumkészség, társadalmilag elfogadott magatartás alakul ki. Ezek megteremtik azt a kulturális hátteret, mely magabiztosságot
ad a XXI. század mindennapi feladatainak (pl.: továbbtanulás, később munkavégzés) megvalósításához.
– Tapasztalatunk szerint a tanodai munka abban az
esetben tud sikeres lenni, ha szülőket is bevonjuk már
a tervezéstől kezdve. A program alatt könnyen el tudjuk érni régi és leendő tanodás diákjainkat és az ő családjaikat. Több javaslat alapján kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek hatékonyabb motiválása
érdekében a szülők számára is biztosítsunk ingyenes
képzési lehetőséget – mondta el Fodor Andrea szakmai
vezető.
Ennek érdekében a Contact Nkft. felnőttképzési intézmény megvalósításában egy olyan tréningsorozatot
szervezett a FOCENOSZ, mely a XXI. század kulcskompetenciáira építkezve segíti a családok felzárkózását.
A program a személyiségfejlesztési, kommunikációs,
motivációs, konfliktuskezelési, munkaerő-piaci, családtervezési, háztartásgazdasági, gyermeknevelési,
környezeti fenntarthatósággal, egészséges életmóddal
összefüggő pozitív attitűdök erősítését szolgálja.
A képzés négy – személyiségfejlesztő, készségfejlesztő, motivációs és álláskeresési – tréningből tevődött
össze, melyen összesen 12 fő szülő tudott részt venni. A
tanfolyam teljes óraszáma 120 óra volt, melynek végén
a szülők tanúsítványokat vehettek át az egyes részképzésekről. – Kiemelt célunk volt, hogy a szülők is bekapcsolódjanak a tanoda mindennapi életébe, teret adjuk
az egyes problémák elemzésére. Erősítsük az élethos�szig tartó tanulás fontosságát, s egyben példamutató
viselkedéssel mintát állítsanak tanodás gyermekeik
számára – mondta el a szakmai vezető.
A képzés sorozat 2014 augusztusában zajlott a tanoda helyszínén (Szolnok, Dr. Durst J. u. 3.). Minden résztvevő sikeresen teljesítette az akkreditált programok
követelményeit.

A szülők is
bekapcsolódhattak
– tréningsorozat az Újvárosi
tanodában

Több kutatás is alátámasztja a tényt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetűek – főként gyerekek – felzárkóztatásában csak komplex, sokrétű hatásmechanizmusok működtetésével lehet eredményeket elérni. A
kitörési pontok közül a legfontosabb az iskolázottsági
szint emelése, melyhez szorosan kapcsolódik a tanodarendszer, ami nemcsak a felzárkóztatást és az iskolai
lemorzsolódás csökkentését segíti elő, hanem szocializációs funkciókat is betölt.
A tanoda, a gyerekek és a szüleik által saját elhatározásból választott tanulást segítő és menedzselő
családias, a résztvevők személyes oktatási igényeihez
messzemenőkig alkalmazkodó forma. Itt elérhetők
azok a kulturális javak, melyek az eredményes iskolai
teljesítésnek elengedhetetlen hátterét nyújtják.
A Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezet (FOCENOSZ) által működtetett TÁMOP 3.3.9. A-12/2-20120017 Újvárosi tanoda 2012 projekt kiemelt feladata a
heti rendszerességű egyéni és kiscsoportos fejlesztés
humán, reál, informatika, illetve szövegértés és logika
műveltségi területeken. Ezen kívül tehetség- és képesség-kibontakoztató, pályaorientációs, illetve művészeti
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RIPORT

Csapatmunkával
a minőségért

– beszélgetés Nagyné Fónagy Margit
minőségügyi munkatárssal
Számára fontos a minőség. Munkaköre is megköveteli
tőle mindezt, hiszen Nagyné Fónagy Margit a Contact
Nkft. minőségügyi munkatársa. Nem most kezdte, hiszen korábbi munkahelyén is hasonló területen tevékenykedett. A Contactnál jelenleg – kollégáival együtt
– az új, ISO TS 16949 előírás szerinti minőségirányítási
rendszer tanúsításán dolgozik. Teszi ezt a rá jellemző
maximalizmussal...

tanúsítását. Jelenleg egy teljesen új, úgynevezett ISO
TS 16949 előírás szerinti minőségirányítási rendszer
tanúsításán dolgozunk.

– Ezt mit foglal magában?
– Az ISO TS 16949:2009 előírás az autóipari termékeket gyártókra vonatkozó követelményeket tartalmazza.

– Mióta dolgozik a cégnél?
– Nemrégen volt egy éve, egészen pontosan 2013.
augusztus 6-án kezdtem a Contactnál. Egy általános
adminisztrátor felvételére kiírt újsághirdetésre jelentkeztem, a felvételi beszélgetésen azonban szóba
került, hogy minőségügyi területen dolgoztam tizenöt évig. Mivel ilyen képesítésű dolgozóra is szükség
volt, végül erre a munkára nyertem felvételt. Azóta a
minőségügyi tevékenységekkel kapcsolatosak a feladataim.

– Bonyolult volt a rendszer kiépítése?
– Meglehetősen sok munkával járt. A tevékenységben
egy külső tanácsadó segítségét vettük igénybe, rendszer kialakításában szinte minden dolgozó részt vett.
Minderre szükség volt, hiszen ez is biztosítja, hogy a
rendszer működtetésében mindenki felelősséggel kiveszi a részét. Ráadásul a minőségirányítási rendszerek kialakítása, működtetése csak csapatmunkával
lehetséges.

– Könnyű volt belerázódni? Biztosan kapott segítséget...
– Természetesen. A kezdeti időszakban kis nehézséget
okozott a tevékenység megismerése, mely szükséges
a rendszerek pontos kialakításához, ám a kollégák segítségével, úgy érzem egyre több szakmai ismeretet
tudok szerezni. Ezeket az ismereteket a későbbiekben
tovább szeretném majd bővíteni.

– Könnyű volt bevonni a dolgozókat?
– A régi munkahelyemen eltöltött 15 év alatt sok tapasztalatot szereztem ezzel kapcsolatban, így sikerült
elérni. Minden dolgozó érezte, hogy egy a cél, ennek
megvalósításához közös a feladat és közös az érdem
is. Viszont mindig ott lebeg, hogy az eredményt egy
ember is el tudja rontani. Ezért van nagy szükség az
együttgondolkodásra, a csapatmunkára. Azt szeretném, ha ezt a munkastílust és gondolkodást tovább
tudnánk vinni, hiszen ez elengedhetetlen a rendszer
megfelelő működéséhez is.

– Milyen munkákban vett részt az elmúlt egy
esztendőben?
– Segítettem egy ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítását, és egy másik működő ISO 9001 szabvány szerinti rendszer újbóli sikeres
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AKTUÁLIS

AJÁNLÁS A KÖVETKEZŐ
SZÁM TARTALMÁBÓL:

• Hónap témája: Életmód táborban jártak
a termelésben dolgozók
• Projektek: Déli városrész komplex
telepprogramjában való részvételünkről
• Varroda: Informatikai fejlesztések a W205
dokumentálásában
• Báb: Nyugdíjba ment Jarábikné Katika
• Felnőttképzés: Karbantartó képze
• Riport Honti Ibolyával
• Aktuális: Bemutatkozik Tóth Sándorné Marika

Ő a jobb kéz
a minőségirányításban

– bemutatkozik Kisné Deák Erzsébet
Aktuális rovatunkban megváltozott munkaképességű
munkavállalóink mutatkoznak be. Ezúttal Kisné Deák Erzsébet mesél a munkájáról, arról, hogyan került a céghez, valamint, hogy mik a tapasztalatai.
– Eredeti végzettségem közgazdász, hosszú ideig
a közigazgatásban dolgoztam. Idén májusban kezdtem el a Contact Nkft-nél termelési asszisztensként
dolgozni. Abban a munkakörben közreműködtem a
termelés hatékonyságának felülvizsgálatában, újraszervezésében, feladataim közé tartozott a napi kapcsolattartás a partner szervezetünkkel, a lehívások,
vagyis a megrendelések továbbítása a varrodába, az
ezekhez szükséges szabványok, kellékek, etikett rendelése, a heti leltár elküldése email-ben. Mindemellett
a gyártásellenőrző adatlapok alapján a levarrt darabszám, vagyis teljesítmény rögzítése dolgozónként, és a
kiszállítást követően a könyvelésben való részvétel is a
feladataim közé tartozott – kezdi Zsóka, aki aztán feladatátcsoportosítás miatt minőségirányítási asszisztensi munkakörbe került.
Ott is akad tennivaló bőven, különösen most, hogy
véghajrája van az ISO/TS 16949:2009 specifikáció szerinti minőségirányítási rendszer dokumentumai elkészítésének – a tanúsító audit október 6. és 10. között lesz. – Részt veszek a változások rögzítésében, a
nyilvántartások aktualizálásában. Az ehhez szükséges
új ismereteket négynapos belső képzésen szereztem
meg – mondja, s sorolja jelenlegi feladatait.
– Feladataim közé tartozik a gyártásközi hibaös�szesítő, egyéni hibagyűjtő lapok, 2-tűs hibakimutatás
adott hétre vonatkozó adatainak rögzítése, a szállítási
késedelem folyamatos nyomon követése és nyilvántartása. Részt vettem az előauditon, az ott tett észrevételekkel módosítottunk, esetlegesen javítottunk – meséli
Zsóka, aki Contact Nkft. belső auditorával, Nagyné Fó-

nagy Margit minőségirányítási munkatárssal együttműködve végezte el a dokumentációs rendszer karbantartását, tervezett feladatok kivitelezését, és az új
dokumentumok készítését.
– És ha már őt említettem, el kell mondanom, hogy
kiválóan tudunk együtt dolgozni. Nagyon sokat tanultam tőle, tapasztalatokat szereztem, hiszen ő már régebb óta dolgozik a cégnél ezen a területen. Neki is van
szerepe abban, hogy megszerettem a munkámat és
örülök, hogy a cégnél dolgozhatok – teszi hozzá végül.

A Contact Nkft. ingyenes, havonta megjelenő kiadványa. Kiadásáért felel a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója: Varga Tamás.
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