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A Nolato a régió egyik legkedveltebb munkahelye
A látványos fejlesztéseket a munkatársak töltik meg tartalommal
Minden téren folyamatos növekedés és fejlődés jellemzi a Nolato Magyarország Kft-t, a Nolato Csoport legnagyobb európai tagját. A Nolato szinte minden évben nagyszabású fejlesztéssel áll elő, a
gyártókapacitás és a technológia fejlesztése mellett azonban a cég vezetése nem feledkezik meg a
munkatársakról sem. Számukra folyamatosan kiváló munkakörülményeket biztosítanak, tavaly is
fejlesztések egész sorát hajtották végre ezért.
Napjaink nehéz munkaerő piaci helyzetében kiemelkedő, hogy a Nolato tavaly is 50 fővel tudta növelni
munkatársainak létszámát – amire a folyamatosan növekvő termeléshez, és a vevők magasabb szintű
kiszolgáláshoz volt szükség. A létszám növekedése mellett is tovább nőtt a cég törzsgárda tagjainak
száma, egyre többen már évtizedek óta dolgoznak Mosonmagyaróvár egyik legjobb cégénél. Nagyon
sikeres a dolgozói ajánlási program, melyben a munkatársak már régóta ajánlják a Nolatot ismerőseiknek. A Nolato Magyarország célja, hogy az ország 200 legnagyobb cége között tartsák számon, a saját
területén a régióban megkerülhetetlen partner, munkatársainak kiszámítható, stabil és megbízható
munkahelye legyen – mondta el Dr. Meleg Norbert vezérigazgató-helyettes.
A Nolato Magyarország munkavállaló értékeli a tiszta, egészséges, biztonságos és légkondicionált munkakörnyezetet, a minőségi, hasznos egészségügyi, gyógyászati termékek gyártását – mondta el Kovács
Ildikó HR igazgató – aki büszke arra, hogy kollegáinak 40 százaléka törzsgárda tag.
Dolgozóink kedvelik, hogy változatos, fizikailag nem megterhelő, könnyen megtanulható munkát végeznek, kellemes munkakörnyezetben. Kedvező a cég elhelyezkedése, hiszen a helyi buszjárat és a vonat is a közvetlen közelben áll meg, a vidékről bejárók utazási költségeit fedezi a cég, és saját buszjáratokkal is részt vesz dolgozói szállításában.
Talán ennél is fontosabb, hogy a Nolatoban humánus a vezetés és barátságosak, készségesek a kollégák. Itt fontos a dolgozók véleménye, figyelembe veszik ötleteiket, változatos csapatépítő programokon vehetnek részt, családias a légkör. A jó közösségeket, melyek megtartják a munkatársakat, a cég
élményprogramokkal jutalmazza, ezért kiváló a közösségi szellem és a hangulat. A Nolato dolgozói ünnepnapokon nem dolgoznak, így jut elegendő idejük a családjukra, marad szabadidejük a sportra, hobbyra, magánéletre is. Az egész évre előre betervezett változatos műszakbeosztásnak köszönhetően, a
Nolatonál van élet a munka után.
A Nolatonál a pályakezdők és az idősebb munkavállalók, diákok, kismamák és nyugdíjasok egyaránt
megtalálják a számításukat. A cég egyik erőssége, hogy több generáció dolgozik együtt megértésben,
és folyamatosan tanulnak egymástól. A Nolato hosszútávú munkát kínál, évente növekvő juttatásokkal,
választható cafetériával. Dolgozói azonban nem csak korrekt jövedelemre, hanem fejlődési lehetőségre is számíthatnak. A Nolato tanfolyamokat és céges képzéseket szervez, támogatja új szakmák
megszerzését, és kollégái karrierjét. Az új dolgozók beilleszkedését mentorok segítik, aki fejlődik és
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szeretne magasabb szintre lépni, annak erre is megvan a lehetősége. Az operátorokból is lehet anyagmozgató, vagy anyagkönyvelő, a dolgozók fejlődését belső pályázati rendszer támogatja.
Folyamatosan keresünk a gyártó részlegeinkre, könnyen megtanulható munkára szakképzetlen munkatársakat. Ezt a munkát bármilyen korosztály el tudja végezni, fizikailag nem megterhelő. Munkatársaink több munkarendben dolgoznak, és nagyon értékelik, hogy aki 3 nap munka, 3 nap pihenőben
dolgozik, annak van ideje tanulni, más munkát végezni, vagy a családjával, idős szüleivel foglalkozni –
hangsúlyozta Kovács Ildikó, aki anyagmozgató és szakmunkás kollégák jelentkezését is várja. A Nolato
munkalehetőségeiről a cég weboldalán, a www.nolato.hu oldalon tájékozódhatnak.

