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Szabadság és önállóság a munkában

25 év egy munkahelyen
Önállóságot és szabadságot ad a feladatok végrehajtásában a Nolato, és munkatársai ezt nagyon
értékelik. A kiváló munkakörülmények, a stabilitás, a barátságos és emberközpontú szemlélet mind
hozzájárul ahhoz, hogy a higiéniai és orvos-technológiai termékeket gyártó mosonmagyaróvári
Nolato Magyarország Kft. törzsgárda tagjainak száma évről évre emelkedik. A cég különös gondossággal figyel munkavállalóira és azok elégedettségére, ennek is köszönhető, hogy munkatársainak
már több, mint 40 százaléka régóta a cégnél dolgozó, elkötelezett törzsgárda tag.
A Nolato emberközpontú szemléletével, kiemelkedő juttatási csomaggal és vonzó karrier programjaival éri el, hogy munkatársai lojálisak, egyre több a 10 – 15 – 20, sőt már 25-éve a cégnél dolgozó elégedett munkavállaló, akik a rugalmas munkarend, a tisztaság, a kiváló munkakörnyezet, a családcentrikusság, a szervezettség és a jó csapat mellett különösen nagyra értékelik a vezetés részéről megnyilvánuló bizalmat, a feladatok végrehajtásában kapott önállóságot.
A hagyományokhoz híven, tavaly is ünnepélyes keretek között, a karácsonyi ünnepségen köszöntötte
a cég vezetése a törzsgárda tagokat. 65 főnek honorálták elkötelezettségét és munkáját, 45 fő 5 éves,
12 fő 10 éves, 2 fő 15 éves, 3 fő 20 éves, 3 fő pedig 25 éves törzsgárda tag lett.
A jubiláló munkatársakat arról kérdeztük, miért szeretnek a Nolato-nál dolgozni?
Csiki László és Szabó János a szerszámműhely nagy öregjei, mindketten 20 éve dolgoznak a Nolatonál.
Együtt jöttek a céghez, alapítói és építői voltak a cég életében és munkájában meghatározó szerepet
játszó szerszámműhelynek. Olyan tanulók sajátították el az irányításuk mellett a szakmát, aki ma már
a Nolato értékes, megbecsült munkatársai. A mai napig mentorként vesznek részt a szakmai életben,
pedig már mindketten nyugdíjasként járnak vissza dolgozni.
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A bizalom az egyik legnagyobb érték ebben a csapatban. A mai világban ez egyre ritkább és
ezért egyre értékesebb. A Nolato megbízik az alkalmazottaiban: a munkatársak szabad kezet
kapnak, hogy megvalósítsák az értékeiket, mi pedig megbízunk egymásban. Nem csak az idősebbek, hanem az fiatalok és az idősek is egymásban. Amikor egy tanulót a szárnyaink alá veszünk és átadjuk neki az évtizedek alatt megszerzett valamennyi tudásunkat, ezt nem lehet
bizalom nélkül tenni. Hinni kell egymásban, tisztelet, megbecsülés kell ehhez.
Az első ipari tanulóm is itt dolgozik, ma már műszakvezető helyettes, az utolsó tanulóm a szerszámműhelyben technológus. Nincs nagyobb érték annál, mint amikor láthatom, hogy értékes,
jó szakemberek kerültek ki a kezem alól – mondja Szabó János.
Mi magunk építettük fel évek alatt a szerszámműhelyt, fejlesztettük olyanná, amilyen most.
Nagyszerű érzés, hogy hozzá tudtunk tenni a Nolato fejlődéséhez, hogy itt hagyhattuk a kezünk
nyomát. Elköteleztük magunkat a cég mellett és mindent megtettünk a cél érdekében, teljes
erőbedobással ezért dolgoztunk. Cserébe megbecsülnek bennünket, a biztos stabil munkahelynek köszönhetően biztonságban tudhatjuk a családunkat is.
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A Szerszámműhely és Nolato egyben a második családunk is – mondja Csiki László. – Érdekes
változatos, felelősségteljes munkát végzünk, ezt nem lehet úgy kezelni, hogy bejövök és letöltöm a nyolc órát. Mi szívvel lélekkel csináljuk, még húsz év után is. A feleségem is úgy bocsát
el reggelemte, hogy menjél, mert ott érzed jól magad. Ha végigmegyek a gyáron, mindenhol
barátok fogadnak. Szeretek itt dolgozni. Jó hely lett ez a Nolato, jól kinőtte magát. Aki becsülettel dolgozik, az itt biztosan előre léphet!

Babos Imre fröccstő technológus 25 éve dolgozik a Nolatonál. – Az életem a cégnél a folyamatos tanulásról és fejlődésről szól és én ezt nagyon élvezem. A mai napig is tanulok. A svéd tulajdonosi mentalitás része, hogy az a munkatárs utazzon az új gépeket megismerni, aki dolgozni fog velük. Ennek
köszönhetően sok helyre eljutottunk szerte a világban. Az új ismeretek megszerzése és az érdekes,
változatos munka mellett az is fontos szempont, hogy megbecsülnek bennünket a cégnél. Jól keresek,
biztonságban van a családom megélhetése. De ennél is fontosabb, hogy itt nem fásulunk bele a munkába – szóval nem a pénzkereset az első. Sokkal többet ér az, amikor egy eredményes munka után
köszönetet kapunk a cég vezetésétől, visszajelzést arról, hogy jól csináltunk valamit és értékelik! Elégedett vagyok a karrieremmel, és tudom, hogy nagyon sok új és érdekes dolog fog még itt történni,
aminek én részese szeretnék lenni. A 35 éves törzsgárda tagság elérése a célom, úgy szeretnék elmenni,
hogy azt a törzsgárda jelvényt még előtte kitűzhessem.
Berényi Tamásné Szilvi operátorként dolgozik a Nolatonál, a cég vezetése 25 éves munkáját köszönte meg a törzsgárda tag elismeréssel.
Szilvi megbízható kolléga, akire bármilyen feladatot rá lehet bízni, mert nagy figyelemmel és pontossággal látja el a munkáját. Odafigyel a munkájára és a környezetére, észreveszi, ha bármilyen feladat
felmerül és önállóan megoldja azt. Segíti az új kollégák beilleszkedését is, bármilyen ügyben fordulhatnak hozzá, kérdezhetnek tőle, szívesen segít mindenkinek. Emberileg, kedves, barátságos munkatárs,
akinek munkájával teljes mértékben elégedett vagyok – mondta el róla Börzsei Péter, Szilvi műszakvezetője.
Deák József a Higiéniai termék gyártó részleg szerszám technológusa szintén 25 éves törzsgárda tag.
Jövőre lesz 50 éves, életének a felét itt töltötte: sok beosztásban sok területet megismert a Nolatonál.
Nagyra értékeli a belső képzéseket és fejlesztési folyamatokat, melyek célja a hibák kiküszöbölése.
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Több megkeresést kaptam az évek során, hívtak máshová. De ebben a cégben van jövő, mert
nagyon sokat fektet a munkatársaiba, odafigyel az emberekre. 25 év távlatából nagyon megbántam volna, ha máshova megyek. Sok jó embert kineveltünk, akik máshol vezető pozícióban
dolgoznak. Aki sokat tesz ezért a cégért, az biztos lehet benne, hogy visszakapja – mondja József, aki számára a Nolatonál dolgozni nem munka, hanem hivatás.
Rengeteg a képzés, tanulhatok, fejlődhetek. Itt odafigyelnek arra, hogy fejlesszék a munkatársakat, mindenkinek megadják a munkájához szükséges tudást és feltételeket. Szeretem ezt csinálni, mert nincs két egyforma nap: minden újabb nap egy újabb kihívás. Jó helyen vagyok, jól
érzem magam itt.

