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A megváltozott munkaképességű kollégák motivációja kiemelkedő
5 éves lett a Nolato MMK részlege
2011 óta alkalmaz szervezett keretek között megváltozott munkaképességű dolgozókat a mosonmagyaróvári székhelyű Nolato Magyarország Kft. A többszörös Fogyatékosság-barát Munkahely
vállalkozás példaértékűen figyel munkatársaira és környezetére, kiemelkedően fontosnak tartja a
megfelelő munkakörülmények kialakítását és fenntartását. Az MMK (Megváltozott Munkaképességű) részleg indításának 5 éves évfordulójáról a részleg dolgozóival együtt emlékezett meg a napokban a Nolato vezetése, és köszönték meg a részleg dolgozóinak munkáját.

Tizenkét hallássérült, nyolc látássérült és tíz szervi problémákkal küzdő munkatárs foglalkoztatásával
indította el 2011-ben a Nolato Magyarország Kft. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására alkalmas, akadálymentesített részlegét, melynek dolgozói alkatrészek gyártásában és összeszerelésében vesznek részt, értékes és megbecsült munkatársai a vállalkozásnak.
A Nolato Kft. Rubik Ernő oktatótermében a napokban tartott bensőséges megemlékezésen dr. Meleg
Norbert vezérigazgató helyettes az MMK csoport létrehozásáról és fejlődéséről, kiemelkedő munkájáról és megbízhatóságáról beszélt. Elmondta, hogy a Nolato költséget nem kímélve, saját erőből
teremtette meg a megváltozott munkaképességű munkatársak alkalmazásához szükséges speciális
körülményeket, de ez a befektetés többszörösen megtérül már azóta, mert a részleg munkatársai
tanulékony, nagyon hatékony munkaerőnek bizonyultak, akik messze túlszárnyalták a kezdeti elképzeléseket.
„Az akadály-, zaj- és rezgésmentes gyártóterületet saját forrásból alakította ki vállalatunk” – idézte fel
a 2011-es eseményeket dr. Meleg Norbert, aki megerősítette, hogy a Nolato cégpolitikájának alapját
képezi a nyitottság, az emberi jogok tisztelete, a diszkrimináció elítélése. A fizikai feltételek mellett a
cégnél infokommunikációs akadálymentesítést biztosítanak, jeltolmácsolással, felolvasással és Braillenyomatokkal, valamint évek óta elkötelezett támogatói a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ).
Bart Nolden vezérigazgató helyettes azt hangsúlyozta, hogy a megváltozott munkaképességű munkatársakkal szemben a Nolato ugyan olyan elvárásokat támaszt, de ugyan olyan megbecsülést is biztosít
számukra, mint bármely munkatársának. Mindezt azonban okkal teszi, az MMK részleg munkatársai
ugyanis évek óta kiváló, értékes munkát végeznek.
Szigeti Csaba flow vezető azt emelte ki, hogy a megváltozott munkaképességű kollégák rendkívül
motiváltak, sokaknak ez az első munkahelye, amit nagyon megbecsülnek. Többször a munka normákat kellett az MMK részleg teljesítményéhez igazítani és felemelni, annyira jól teljesített a csoport.
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„A megváltozott munkaképességű kollégák teljesen egyenértékű munkavállalók, akik lojalitásukkal,
elkötelezett feladatvégzésükkel kifejezetten értékesek a vállalat számára” – erősítette meg Kovács
Ildikó, a Nolato HR igazgatója is.
Vámos Imréné Rózsi, az MMK műszakvezetője meghitt mondatokkal emlékezett meg a részleg öt
évéről, a sok közös emlékről, amely összeköti a csoportot. Megemlékezett a csoport eltávozott és
nyugdíjba vonult munkatársairól is, és emléklappal köszönte meg a Nolato vezetőinek és a csoport
létrehozását segítő többi személynek a támogatását.
Papp Ferencné, Ildi rokkantnyugdíjas a kezdetektől dolgozik az MMK csoportban. Örül a munkalehetőségnek, mert az feldobja a hangulatát, így nem ér rá a betegségével foglalkozni. „Nagyon hálás
vagyok, hogy ebbe a csoportba bekerülhettem. Kiváló munkalehetőség. A csoportban igyekszünk a
legjobb teljesítményt kihozni magunkból. A munkakörülmények nagyon jók, mindenkinek nagyon
ajánlom ezt a munkát.”
Kiss Józsefné, Erzsébet csaknem öt éve dolgozik a csoportban. „Sokat segített ez a munka abban,
hogy a betegségem miatt nem kerültem a mélypontra. Élelmiszeriparban és autóiparban is dolgoztam korábban, ezért a munkatempót könnyedén bírom, de odafigyelünk egymásra, mert fontos, hogy
csapatként jól működjünk együtt. Szívesen veszünk részt a céges rendezvényeken, a karácsonyi ünnepség mindig más, érdekes rajta részt venni.”
Horváth Róbert szinte a kezdetektől dolgozik az MMK csoportban, 2012-ben rendszeres dialízisre
szoruló vesebetegként a Nolato támogatásának köszönhetően kerékpározta körbe betegtársával és
az őket kísérő ápolószemélyzettel a Balatont. „Ennek a túrának köszönhetően egy nagyon mély állapotból kerültem fel a csúcsra, a mai napig hálás vagyok a cég vezetésének, hogy ezt támogatták.
Imádok a csoportban dolgozni, megtaláltam itt azt a kihívást, amihez el tudom kötelezni magam.
Motivált vagyok, szeretnék egyre felelősségteljesebb feladatokat kapni. A csoportban bármire képesek vagyunk, együtt bármit meg tudunk csinálni.”

