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Az orvostechnikai eszközök előállításában piacvezető a Nolato
Megállás nélkül fejleszt, ezért folyamatosan világszínvonalú technológiával dolgozik a Nolato Magyarország Kft.. A mosonmagyaróvári cégnél megállíthatatlanul fejlődik az egészségügyi- és
orvostechnológiai eszközök gyártása, a tavaly épített csúcstechnológiájú csarnokra is ezért volt szükség. A gyártóterület növelése mellett a legkorszerűbb gépek vásárlása, a legmodernebb gyártási
technológiák és új, környezetkímélőbb nyersanyagok bevezetése jelzi a fejlődést a Nolato Csoport
legnagyobb európai tagjánál. A Nolato megbecsüli dolgozóit, minőségi munkakörülményeket biztosít a számukra, és folyamatosan keresi új munkatársait.
Az elmúlt 15 évben látványos változáson ment keresztül a Nolato Magyarország termékportfóliója. Míg
2005-ben a hagyományos műanyagipari termékek mellett szinte elenyésző volt az egészségügyi termékek gyártása, addig 2010-ben az árbevételünk 35 %-át, napjainkban pedig már az árbevételünk 6065 %-át teszik ki az egészségügyi, gyógyászati és orvostechnikai eszközök. Mindezt úgy, hogy közben
az összes árbevételünk több, mint kétszeresére emelkedett – mondta el Dr. Meleg Norbert vezérigazgató helyettes.
A változást jól szemlélteti, hogy napjainkban már a cég gyártóterületének kétharmadán, a Nolato Magyarország 140 darabos gépparkjának háromnegyedén orvostechnológiai termékek gyártása folyik. Ennek köszönhetően a Nolato által gyártott mintegy 400 termékből 340 az egészségügyi területhez, 300
pedig kifejezetten az orvostechnológiai területhez tartozik napjainkban, de a többi termék is a személyi
higiéniát szolgáló termékcsoportokból kerül ki. A Nolato által gyártott orvostechológiai termékeket
többek között a sztóma és a dialízis kezelések, a műtéti beavatkozások és műtét utáni kezelések, az
orvosi laboratóriumi elemzések, valamint a gyógyszerek adagolása területén használják fel. Az egyszerűbb egészségügyi alkatrészek és termékek gyártása is nagyon tiszta körülmények között, légkondicionált csarnokokban folyik, a kórházi műtétek során felhasznált műtéti egységcsomagok gyártását, csomagolását és sterilizálását pedig tisztaszobai, steril körülmények között végzik a Nolato dolgozói, hiszen ezeket a csomagokat már csak a műtőben bontják ki, így emberek élete múlik a minőségen és a
tisztaságon.
Dr. Meleg Norbert a következő 3-5 évben további stabil bővülésre és fejlődésre számít az
orvostechnológiai eszközök gyártása terén, hiszen az elmúlt 10 évben a Nolato megbízói már kizárólag
erről a területről kerülnek ki. Több olyan termékcsoport is van, ahol a közeljövőben generációváltás
várható, a megbízók újonnan fejlesztett termékeket fognak bevezetni a piacon, ezek gyártásához pedig
új, modern technológiákra lesz szükség. A Nolato Magyarország készen áll a kihívásokra, a megbízók
elvárásainak minden esetben elébe megy. Természetesen ehhez szívesen fogadják az elkötelezett, tanulni és fejlődni vágyó munkatársakat. Bár az elmúlt évben is 50 fővel növelte munkatársai létszámát,
a Nolato folyamatosan keres 30-50 új munkatársat a szakképzetlen munkaerőtől egészen a diplomás
szakemberekig. A Nolato Csoport legnagyobb és legsikeresebb európai tagja, a Nolato Magyarország
elkötelezett a folyamatos fejlődés mellet, és természetes számára, hogy munkavállalóinak a legjobb
körülményeket biztosítsa. Céljainak megvalósításához olyan munkatársakat keres, akik azonosulni tudnak a Nolato céljaival és egy ember- és családközpontú cégnél képzelik el a jövőjüket.

