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Keresik a legsikeresebb
vállalkozásfejlesztési programot
Az Európai Vállalkozásfejlesztési
Díjért hat kategóriában,
legalább két éve működtetett programokkal
jelentkezhetnek
vállalkozások,
civil szervezetek, önkormányzatok és állami szervek 2019.
május 26-ig.
Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) az Európai
Bizottsággal
(EB) közösen 2019ban is díjazni kívánja
a legkreatívabb és

legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programokat. Az EB által
2005-ben
alapított
verseny célja a vállalkozóvá válást és a
vállalkozások
mindennapjait megkönynyítő kezdeményezések megismertetése
annak
érdekében,
hogy azok nemzetközi szinten is példával
szolgálhassanak. A
nevezés két kiválasztási szakaszban, nemzeti és európai szin-

ten zajlik. A magyarországi szakmai zsűri
két projektet juttat
tovább a nemzetközi
fordulóba. A legkreatívabb és leginspirálóbb vállalkozásfejlesztési program az
Európai Zsűri Fődíját
nyeri el.
Az Európai Vállalkozásfejlesztési
Díjra
2019. május 26-ig lehet jelentkezni.

Gazdaságvédelmi akcióterv
A gazdaságvédelmi
akcióterv
keretén
belül az adócsökkentést és a szakképzés
korszerűsítését ígérik. A kormány új
akciótervet
indít,
ahol a gazdaság élénkítése lesz a cél. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter belengetett né-

hány információmorzsát a gazdaságvédelmi akciótervről egy
budapesti járműipari

konferencián. Várhatóan az EU átlagát
legalább 2 százalékkal meghaladó gazdasági
növekedést fog hozni az új
akcióterv, amelyben
többek között szerepel a szakképzés korszerűsítése és a duális képzés bővítése is.
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Jól megy az üzlet Somogyban
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara legfrissebb vizsgálata szerint a vállalkozások
továbbra is nagyon
kedvezőnek ítélik az
üzleti klímát: összesen
2817 vállalkozás vezetőjének válaszán alapult a felmérés.
A somogyi cégek bővülő
exportkiszállítás
mellett a hazai értékesítés tovább erősödését
várják.
Április végéig 15 százalékkal felülmúltuk a
terveket
–
mondta Gyimesi Attila, a
marcali
Videoton
Battery Technologies
További bővülő
exportszállítást és hazai
értékesítést várnak a
somogyi cégek.

Kft. üzemvezetője. – A
nálunk gyártott lítiumion akkumulátorokat
elsősorban kézi szerszámgépekbe – egyebek mellett fúró, csiszoló és ütve-fúró berendezések – építik, s azzal
számolunk, hogy az év
második felében még
több munkánk lesz.
Tavasszal Oroszországból kaptunk megkeresést, s előreláthatóan
szeptembertől már oda
is szállítunk. Jellemző
az üzlet nagyságára,
hogy évente több százmillió forinttal növelheti a forgalmunkat.
Gyimesi
Attila kiemelte: már most is

annyi a feladat, hogy
alig győzik a munkát.
Még 2008-ban alig 30
dolgozóval indították a
termelést, most 330-an
vannak, de ez is kevés.
A munkaerő-hiányra
részben gyógyír az új
technika
telepítése,
ezért négy év alatt öt
automata
gyártósort
kívánnak üzembe helyezni. Egy gépsor tíz
dolgozó munkáját képes helyettesíteni, ám
az üzemvezető hangsúlyozta: a jól felkészült,
gyakorlattal rendelkező
szakmunkásokat tárt
karokkal várják. Júliusban várhatóan 20 új
dolgozót vesznek fel.

Egyre több diák tölti munkával a nyarat
A diákok egyre nagyobb aránya dolgozik, de a merítés szűkül, mert ahogyan
csökken a felsőoktatásban részt vevők
száma, úgy esik a diákmunkára jogosultaké is.
Akár 50 százalékkal is
megnő a dolgozni vágyó diákok száma
nyáron az Y Generáció
Iskolaszövetkezet tapasztalatai
szerint,
de
a
Világgazdaság által megkérdezett
iskolaszövetkezetek
legalább 20-25 százalékos emelkedésről számoltak be.

„Országosan havonta
átlagosan
négyezer
diáknak
kínálunk
munkát, de nyáron
havonta legalább 30
százalékkal, azaz csaknem hatezerre nő a
számuk” – közölte
Pataki
Zoltán,
az
EuDiákok Iskolaszövetkezet elnöke. A
céges megrendelések
számának 20-25 százalékos emelkedéséről
számol be a MindDiák Szövetkezet vezetője, szerinte a bővülés hátterében a szezonális munkák, a szabadságok miatt egyes
részfeladatok kiszervezése, valamint a

munkaerőpiaci változások állnak.
A munkaerőhiány növekedése új lehetőségeket nyit a diákoknak, mert az alkalmazásuk még mindig az
egyik legrugalmasabb
és
legkézenfekvőbb
megoldás. A cégek
zöme iskolaszövetkezetet bíz meg a diákmunka szervezésével.
Az iskolaszövetkezeti
tagok
szociálisadómentességet élveznek.
Jókora költséget és sok
adminisztrációt spórolhat meg a vállalkozás, ha e formában
alkalmaz diákokat.
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Elindult „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázat!
Elindult „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2019” pályázat! A pályázat kiírását az
OFA Nonprofit Kft. az Országos Humánmenedzsment Egyesület XXIX. Országos HR konferenciáján és
kiállításán jelentette be Siófokon.
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (OFA Nonprofit
Kft.) negyedik alkalommal
hirdeti meg "Az Év Felelős
Foglalkoztatója" elnevezésű
pályázatát, a GINOP 5.3.6.17-2017-00001 „Vállalati felelősségvállalás ösztönzése
és állásfeltárás” kiemelt projekt keretében.
A tavalyi évhez hasonlóan
2019-ben is keresik az ország azon munkáltatóit,
akik az emberi erőforrást
vállalatuk legfontosabb értékeként kezelik, ezért megtartásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében erőfeszítéseket is tesznek.

Napjainkban egyre többen
ismerik fel a felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás szükségességét,
valamint a benne rejlő lehetőségeket. A felelős foglalkoztató olyan eszközöket
alkalmaz és tevékenységeket
folytat, amelyek a munkavállalók elkötelezettségét és
elégedettségét növeli. Fontosnak tartja a minőségi
munkahelyek megteremtését, a család-barát hozzáállást, a közösségteremtést, a
fejlődési és előrelépési lehetőségek biztosítását, a képzést és fejlesztést, a csapatépítést, az egészségmegőrzést, a helyi közösségek és
az egész társadalom fejlődését egyaránt.

„Az Év Felelős Foglalkoztatója” díjat idén az alábbi 5
pályázati
kategóriában
osztják ki:

1. kategória: Kisvállalkozások

2. kategória: Középvállalkozások

3. kategória: Nagyvállala4.
5.

tok I. (251-2000 fő közötti foglalkoztatott)
kategória: Nagyvállalatok II. (2000 fő feletti
foglalkoztatók)
kategória: Közszféra
szervezetei

