A Nolato Magyarország Kft. sajtóközleménye – 2015. szeptember 9.

Munkatársakat keres korszerű új üzemcsarnokaiba a Nolato
3200 m2 gyártóterülettel bővült a Nolato Magyarország Kft. mosonmagyaróvári üzemterülete – a
beruházást a csaknem 20 éves, dinamikusan fejlődő vállalat saját forrásából fedezte. Az új, ergonomikusan kialakított szárny és a hozzá tartozó infrastruktúra bővítése a Nolato meglévő ügyfelei
számára gyártókapacitás növekedést biztosít és új termékcsoportok bevezetését is lehetővé teszi.
Hol tartanak jelenleg a bővítéssel és mit várnak a jövőtől? A cég HR igazgatóját Kovács Ildikót kérdeztük:
Célunk egy modern, ergonomikus gyártóterület létrehozása volt, amely mind az egészségügyi üzletág,
mind az ipari részlegünk bővülésére is lehetőséget teremt, a legmodernebb fröccsöntő gépekkel láttuk el ezt a területet. Az új csarnokban a meglévő fröccsöntött termékek, műanyag papír és szappanadagolók, a tiszta térben pedig az egészségügyi, orvos technológiai termékek nagyüzemi gyártása
zajlik. Új termékek bevezetését is tervezzük, amely várhatóan megnöveli a minőségi munkaerő iránti
igényt is. Jelenleg is számos pozicióba keresünk munkavállalókat olyan gyorsan megtanulható feladatokra, mint az összeszerelés, mérés, ellenőrzés, csomagolás, de egyéb gépbeállító, karbantartási és
anyagmozgatási feladatokra is felvételt hirdetünk.
Milyen munkakörülmények várják a dolgozókat?
Légkondicionált, dohányzásmentes csarnokaink vannak, a munkavégzés során ügyelünk a megvilágításra és a zaj szintre, a munkavállalókat barátságos kiszolgáló helyekkel várjuk. Nálunk nincsen veszélyes hulladék, zárt robot gépekben történik a fröccsöntés, tehát a munka biztonságos. Munkatársaink
számára minden beosztásban védőruhát biztosítunk, amely főképpen a tiszta tér miatt fontos. A
Nolato gyógyászati eszközök, mint például az orvosi műtétek során beépítésre kerülő katéterek, emberi szervezetbe beépíthető vagy kivezető csövek gyártásával is foglalkozik, ezeknél pedig nagyon
fontos a maximális tisztaság és minőség.
Milyen jövőképet nyújtanak a dolgozóknak?
Dolgozóink képzése, motiválása, hosszú távú elkötelezése a célunk és ennek érdekében minden feltételt megteremtünk. Cégcsoportunkhoz hasonlóan, a pozitív skandináv cégkultúrát, emberi értékeket
tartjuk szem előtt, törvényesség, szakmaiság és humánum jellemez bennünket. Mintegy 140 fős
törzsgárda állományunkra nagy büszkeséggel tekintünk és munkájukat honoráljuk.
Biztonságot, stabilitást, megbecsülést, versenyképes jövedelmet, juttatásokat, 100%-os utazási támogatást, vagy céges busszal történő munkába szállítást, ajándék utalványokat, karrier lehetőséget
kínálunk. Megváltozott munkaképességű, siket, vak és gyengén látó dolgozóink is vannak, remélhetőleg ebben a részlegben is tudunk még létszámot bővíteni. Szívesen alkalmazzuk az idősebb, akár ötven év feletti munkavállalókat, és a kisgyermekes anyáknak is lehetőséget biztosítunk rugalmasabb
műszakrendbe járással, valamint számítunk a diákokra is.
Akik érdeklődnek irántunk, magyar honlapunkon is megnézhetik a cégről készült kis filmet és további
képeket, információkat kaphatnak vállalatunkról. www.nolato.hu

