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Nem lehetünk beszélők, akik nem
hallgatnak. De hallgatók sem
lehetünk, akik nem beszélnek. -
Gandhi

A tapintat azt jelenti, hogy
olyannak írsz le másokat,
amilyennek magukat látják. - A.
Lincoln

 
HR stratégia
Munkakör
Toborzás, kiválasztás
Atipikus foglalkoztatás

Képzés, tréning, coaching
Teljesítmény-menedzsment
Ösztönzés-menedzsment
Cafetéria

Bérezés, kompenzáció
Bérenkívüli juttatások
Munkajog
Kompetencia-értékelés

Munkaügyi kapcsolatok
Szervezetfejlesztés
HR informatika
Outsourcing

Munkavédelem
HR kontrolling
Elbocsátás, outplacement
Interim menedzsment

HR Portal Főoldal

HR események

HR szolgáltatók

Állások - HR

Bérkalkulátor 2011

Bérkalkulátor 2012

Linktár

Főoldal >> HR hírek >> Vállalati hírek rovat

2011.10.11

Az a 1,7 millió nő, akik állással rendelkeznek, a válság idején sokszor annak is

örülnek, hogy van munkájuk. Éppen emiatt elismerésre méltó teljesítmény, ha egy
munkahely kiemelt figyelmet fordít a női munkavállalóira, és azok igényeire. Ilyen

foglalkoztató az Északdunántúli Vízmű Zrt., aki a 250 fő feletti vállalatok
kategóriájában második helyezettként - a Legjobb Női Munkahely kitüntető címet

kapta.

Miért lett az egyik legjobb női munkahely az
Északdunántúli Vízmű?

HR SZAKMAI HÍREK HR ISMERETEK KALKULÁTOROK PÁLYÁZATOK

HR Állások 
HR SUPERVISOR

Department Assistant
2011. 10. 13.

Executive Search
Tanácsadó -
felsővezetői vagy/és
executive search
tapasztalattal
2011. 10. 13.
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A pályázat kiírója, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség célul tűzte ki, hogy rámutat az

esélyegyenlőségi szempontok mellett a nők foglalkoztatásának gazdasági

szükségszerűségére és jó példákat mutat be, amelyeket más vállalkozások is átvehetnek.

Az ÉDV Zrt. munkavállalóinak közel 30 százaléka nő. Az itt dolgozó nők többsége a

pályázat keretében kitöltendő kérdőíven kiemelten pozitívan nyilatkoztak munkáltatójukról. A

pályázat elbírálása során ez igen nagy súllyal esett latba.

Az Északdunántúli Vízmű női dolgozói elmondták, hogy a társaság rendelkezik

egészségmegőrző stratégiával, biztosítja számukra az egészséges munkavégzéshez

szükséges feltételeket; sportnapokat, egészségmegőrző és családi rendezvényeket

szerveznek. A dolgozóknak lehetőségük van prevenciós szűrővizsgálatokon részt venni, és

legfőképpen támogatják a női munkatársak karrierépítési törekvéseit.

Kreitner Krisztina, az Északdunántúli Vízmű PR vezetője, a pályázat koordinátora elmondta,

hogy 2011-ben Család-munka auditon vettek részt, amelynek keretében a vezetőség célul

tűzte ki a rugalmas munkaidő, illetve a távfoglalkoztatás bevezetését a GYES-en lévő

kolléganőknek. "Az ÉDV Zrt. vezetése kiemelt figyelmet fordít munkatársaira, és törekszik

arra, hogy megteremtse számunkra a munkavégzéshez szükséges ideális körülményeket " -

fogalmazott a pr vezető.

HR Assistant to Tolna
county
2011. 10. 13.

HR asszisztens
2011. 10. 13.

HR Gyakornok
2011. 10. 13.

Összes HR állás

Legnépszerűbb
cikkek 

Íme az őszi
állásbörzék
slágerszakmái 

Ördögi játszmák az
ügyfélszolgálaton

Mi lesz a csődbe jutott
Neumann száz
munkatársával?

A pénzügyőrők

Jó ötlet a munkáltatói
lakbértámogatás?

 Igen, segítség
azoknak, akik a
lakóhelyüktől távol
dolgoznak.
 Nem igazán. Sok

albérlet nincs
bejelentve, így kevesen
tudják igénybe venni.
 Igen, bérlakásokkal

mobilizálható lenne a
munkaerő.
 Magasabb fizetéssel

többre mennénk.

Szavazás 

Facebook közösségi modul

Posting as Karmacsi Szabolcs (Change) 

Új hozzászólás

Megosztás a
Facebookon

Heti ajánló  
Befektetés vagy költség? -
Egészségmegőrzés saját zsebre
és/vagy munkahelyi támogatással

Pörgesse fel kiválasztási folyamatát
a videóinterjú segítségével 

Jó tudni: visszatérítési
megállapodás expatokkal 

Elképesztő növekedés a TESK-nél!

Tartós megoldás az egyén, a
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Nikolett RedNails

Adrienn Szula

HR Portal

on Facebook

3,955 people like HR
Portal.

Like

Facebook social plugin

Like Be the first of your friends to like this.

Forrás: HR Portal << vissza 

 Nyomtatható verzió  Küldje el ezt a cikket ismerősének! 

 Publikáljon Ön is a HR Portálon! 

Vállalati hírek  rovat - legfrissebb 
Itt van Magyarország 200 legeredményesebb vállalata

A  magyarországi  nagyvállalatok  megkezdték  a  kilábalást  a  2008-09-es  válságból.  A
kétszáz legnagyobb hazai cég árbevételében az tükröződik, hogy nemcsak ledolgozták a
2009-es 10,8 százalékos visszaesést, hanem közel 5 százalékkal túl is lépték azt. Ennek
ellenére egyelőre kivárnak a foglalkoztatás-bővítéssel - mutat rá a portálunkhoz érkezett
sajtóközlemény. Teljes cikk

 

A rovat cikkei 
Az iskolapadból toboroznak az autógyárak
Már az iskolapadból a cégéhez próbálja
csábítani, és anyagilag is támogatja a
tanulókat az Audi és a Mercedes. Teljes cikk

Bezár a pécsi Elcoteq
Befejezi a termelést és elbocsátja dolgozóit az
Elcoteq Pécsen - adta hírül a bama.hu
szerdán. Teljes cikk

A Magyar Posta kezelheti az étkezési
jegyeket
Az állami cég saját kártya kibocsátását és a
mobiltenderen való indulást is fontolgatja.
Teljes cikk

2014 végéig megmaradnak a Vértesi

Nyári munkára érdemes AM-könyvvel
szerződni

Az Év Akadálymentes Munkahelye 2006 Díj

Új mozgalom a szeniorok foglalkoztatásáért

A nyugdíjkorhatár emelését sürgeti az OECD

Részmunkaidő: ösztönzőbb támogatások
kellenek

Behúzták a kéziféket a cégek

A vasasok kiállnak a rugalmas nyugdíjazás
mellett

A kommunikáció mentheti meg az elbocsátott
pedagógusokat

Hol becsülik meg legjobban a nőket? -
Pályázat cégeknek

Kapcsolódó cikkek 

lesznek a
legkiszolgáltatottabb
rendvédelmi
dolgozók?

Czomba Sándor
Londonban: Meg kell
látni a fantáziát a
kétkezi munkában

Könyvajánlatok 
A tudásmenedzsment
emberi oldala

Brainstorming kártya
- Ötletgenerátor

A Munka
Törvénykönyve
magyarázata

Jogtár Könyvtár - A
Munka Törvénykönyve

A munkahely
szociálpszichológiai
jelenségvilága

csoport, és a szervezet szintjén - az
Akció Tanulócsoport előnyei 

Kompetenciamérés - Captain
Szakértő Tréning 

Senkit sem hagy hidegen a munka
törvénykönyve 

A HR-es munkája csak szubjektív
elemekből áll? - A humán
controlling segítségével mérhetővé,
elemezhetővé válik! 

Tehetségvadászat - grafológiai
módszerekkel 

Hatékony tréningek - növekedés a
válság ellenére 

HR Blog oldalak 
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Erőmű munkahelyei
Csaknem 800 munkahely marad meg 2014
végéig a Vértesi Erőműben, miután
megállapodás született. Teljes cikk

Új szolgáltatást indít az Adecco
Az Adecco Office banki, ügyfélszolgálati,
asszisztensim recepciós munkakörök
betöltésében segít. Teljes cikk

További cikkek

Családbarát Munkahely Díjak 2007

További hírek 

További könyvek

Rendezvények 
TESK Nyitott Ajtó
Program GYŐR

Profession HR
konferencia

CAPTain Online
Tesztrendszer
Bemutató

Nyugdíjszabályok
2011-ben

Munkajogi saláta

Sämling Lean tréner
és koordinátor képzés

TESK Cégvezető
Reggeli

Lean HR képzés

HR lendület

Akciótanulás
workshop

Összes rendezvény

HR szolgáltatók 
Karrier Online és
Karrier Kalauz

HR Advise Kft.

Holmen Kft.

Frissdiplomás
Személyzeti
Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

DEVISE blog A cégek 16%-a
elbocsátást tervez - mi van a számok
mögött?
Ez így durván hangzik, különösen
akkor, ha figyelembe vesszük a
kormányzat eddigi gazdaságélénkítő
intézkedéseit.  A szám azonban v...

Job(b) Állás Állásbörzék ősszel ?
mi, hol, mikor?
A következő másfél hónapban nagyon
sok hasznos rendezvény segíti a
karrierépítést és az álláskeresést.
Hadd ajánljak néhányat saját sze...

Ifjú titánok A középszer
kényelmessége
Mind tudjuk, hogy "bűn a
középszerűség",  ennek ellenére
mégis, a mindennapokban igen nehéz
észrevenni és tenni ellene. Talán ha
nem...

Tudatos Vezetés Saját
okosságunk bizonyítása helyett a
legjobb megoldás megtalálása a cél
Mai témámra messziről közelítek. Pár
napja egyik barátom kezembe
nyomott egy könyvet a Nobel-díjas
fizikus, Richard Feynman életéről és...

További Blogok

Videó Rovat 
Reálhozam: megtakarítjuk
vagy feléljük?
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C-Mentor

Összes szolgáltató

Aki kérdez: Balázs György
Kérdés és válasz: ezúttal
Balázs György, az Aon-Hewitt
ügyvezető igazgatója
rovatunk szereplője.

HR Szubjektív 

Legfrissebb a címlapon 
Itt van Magyarország 200
legeredményesebb vállalata
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Magyarok a nagyvilágban: kalandok egy
brazíliai nyelviskolában 

7000 magyar talált munkát Ausztriában
- jól érzik magukat

Ismét lesz szocpol - "bekapcsolták" a
munkát is

Munkagép alá szorult egy munkás

A hét aranyköpése 

Nincs perspektívája a fiataloknak ma
Magyarországon. Az igazán jóknak
mindig lesz lehetőségük a világban és
egyre kevesebben állnak ellen a
kísértésnek. Ez ma a legnagyobb
probléma. És hát gebével nem lehet
versenyló ellen indulni.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt.
vezérigazgatója

Még több aranyköpés

Ajánlatok 

Zsírégetés otthon
Havi 5-8 kg-t fogyhat edzés
nélkül! Zsírégetés otthon,
könnyedén.
easy-fit.eu/zsiregetes-otthon

Hatékony zsírégető szer
2-3 kg hetente. Teljes
kúra:4600Ft! A zsírégető szer
ami tényleg hat.
slimfit2000.com/zsiregeto-szer

Új munkahelyek 2009-2011 
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Részletek
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