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Mi kaptuk meg a „Legjobb Nolato Vállalat”
elismerést a cégcsoporton belül
Nagy megtiszteltetés érte cégünket: a Nolato Group vezetésének döntése szerint a 2017-es év eredményeinek összesített értékelése alapján a Nolato Magyarország Kft. nyerte el a cégcsoporton belül
a legjobb cégnek járó díjat. Az elismerés értékét tovább növeli, hogy cégünk már másodszor érdemli
ki ezt a díjat. A döntésről és a díj értékéről cégünknél tett látogatásakor Christer Wahlquist-tet, a
Nolato Cégcsoport vezérigazgatóját kérdeztük.
Minek köszönhető, hogy a Nolato Magyarország Kft. kapta meg a „Legjobb Nolato” a Nolato csoporton
belül díjat a 2017-es évre? Mi alapján esett a választásuk cégünkre? Melyek voltak azok a kritériumok,
amiknek meg kellett felelni?
Több, különböző kritérium is volt, ami alapján a cégeink tevékenységét megvizsgáltuk, de végül a teljes
képet nézve választottunk győztest. Ebbe a képbe beletartozik az elért profit, a növekedés mértéke, a
beruházások irányítása, tehát egy sor pénzügyi szám és adat. Beletartozik továbbá a cég kultúrája és
minden más hasonló ismertető jegy. Ezeket a szempontokat kombinálva vizsgáltuk meg a csoportban
lévő cégeket és azok értékeit – mondta el Christer Wahlquist, a Nolato Cégcsoport vezérigazgatója.
Minek köszönhető, hogy végül a Nolato Magyarországra esett a választásuk?
Úgy gondolom, hogy a Nolato Magyarország kiváló növekedési ütemet mutatott az utóbbi időben.
Megfelelő volt a növekedés, a vevői elégedettség is kimagasló, magas profitot sikerült elérni és a vezetőség jól irányítja a céget.
Személy szerint hogyan érez a magyarországi Nolato sikerével kapcsolatban?
Nagyon örülök neki. Főleg úgy, hogy látom az új gyártócsarnok kialakítását és fejlődését. Örülök, hogy
határidőn belül, sőt a tervezett határidőhöz képes előbbre jár az építkezés, nagyon jó az épület és jól
is néz ki. A vezetőség jól koordinálja ezt a feladatot is. Alig várom, hogy a következő látogatásomkor
termelés közben is láthassam az új részleget.
A „Legjobb Nolato” a Nolato csoporton belül díj elnyerésével kapcsolatban cégünk vezetőit is megkérdeztük.
Társaságunk, az itt dolgozó kollektíva érdeme, hogy az utóbbi 10 évben háromszor nyertük el a „Legnagyobb fejlődést felmutató Nolato vállalat” díját, és egyszer, 2011-ben már a „Legjobb Nolato vállalat” díját is. Nagyon büszke vagyok a díjra, hiszen az elmúlt évtizedben az egész cégcsoport dinamikusan bővült, így a díjakért jobbnál jobb cégek versengenek a csoporton belül, a csoport vezetése mégis
bennünket talált ismét a legérdemesebbnek a díjra. A saját, önmagunkkal szemben támasztott elvárásainkat mutatja, hogy a felső vezetést teljesen váratlanul érte a díj, a kiváló teljesítmény számunkra
ugyanis már a napi rutin része, az elvárás pedig a további fejlődés. Ez a díj azt mutatja, hogy ezt a filozófiát a teljes Nolato közösség magáénak vallja, hiszen a díjra méltó teljesítményt kizárólag mindenki
együttes munkájával lehet nyújtani. Köszönöm a kollegáknak a mindennapi munkájukat, a lelkesedésüket, a kitartásukat, valamint a folyamatos megújulásukat. Büszke vagyok rájuk, és hiszem, hogy ők is
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hasonló büszkeséggel tekintenek a díjra, a csapatunkra és cégünkre a dolgos mindennapokban is –
mondta dr. Meleg Norbert vezérigazgató-helyettes.
Személy szerint nagyon meglepett a díj. Nem csak mi, hanem számos más Nolato vállalat is növekszik
és folyamatosan javítja a tevékenységét. Azt gondolom tehát, hogy egy nagyon nagy jutalom és megtiszteltetés, hogy ezt a díjat ismét nekünk ítélte oda a cégcsoport vezetése. Büszke vagyok arra, hogy
a Nolato része lehetek, és büszke vagyok mindenkire, aki a Nolato Magyarországnál dolgozik. Ez az
eredmény egy olyan csapatmunkának köszönhető, amelyikhez valamennyi munkatársunk részvételére
és kimagasló teljesítményére szükség volt. Szeretnék köszönetet mondani ezért mindenkinek, a teljes
csapatunknak. Kérlek benneteket, hogy folytassátok ezt a kivételesen jó munkát, és valósítsuk meg
együtt a további terveinket is! – fejtette ki Bart Nolden vezérigazgató-helyettes.

