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HR Állások

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.
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Szavazás
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.

HR Assistant to Tolna
county
2011. 10. 13.

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.

HR asszisztens
2011. 10. 13.

HR Gyakornok
2011. 10. 13.

Összes HR állás

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.
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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
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Már az iskolapadból a cégéhez próbálja
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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

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

További cikkek

http://www.hrportal.hu/c/miert-lett-az-egyik-legjobb-noi-munkahely-az-eszakdunantuli-vizmu-20111...

Családbarát Munkahely Díjak 2007
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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...
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Összes szolgáltató

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