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Karriernap és szakmai fórum Csurgón
A TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00003 „Csurgó Járási Foglalkoztatási Együttműködési Program” elnevezésű projekt keretében kerül megrendezésre
június 1-jén a Karriernap Csurgón. A Somogy Megyei Kormányhivatal
várja az érdeklődőket! A programmal párhuzamosan a vállalkozások
számára szakmai fórumot is szervez a Csurgói Paktum.
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A
"Foglalkoztatási
Paktum
Kaposvár
MJV területén" elnevezésű
pályázat
keretében rendeztek
május 24-én karriernapot a Kaposvári
Egyetem Művészeti
Karán. 22 munkáltató vett részt kiállítóként, önálló standdal, konkrét állásajánlatokkal és képviselettel, a nehéz- és
könnyű ipar, a szol-

gáltatás, kereskedelem, sőt a fegyveres
testületek is képvisel-

tették magukat. A
rendezvény kiemelt
célja volt, hogy az
álláskeresők számára

információkkal, álláshelyek közvetítésével
járuljon hozzá a foglalkoztathatóság
esélyeinek növeléséhez. A nap végére
több százan megfordultak a kiállított
standoknál. A karriernappal
egyidőben tartotta
ülését a somogyi megyeszékhely Foglalkoztatási Fóruma is.
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Workshop és helyi termék nap—Kaposvár
Helyi termékek a gasztronómiában
címmel
rendeztek workshopot
a Vármegyeházán. A
Somogy Megyei foglalkoztatási Paktum és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy
Megyei Szervezetének közös rendezvényére őstermelők, gazdálkodók, kereskedők,
vendéglátósok
kaptak meghívást.
A szervezők célja,
hogy megismertessék a vásárlókkal a jó minőségű
helyi termékeket, hogy
azokból minél többet
fogyasszunk.—Somogy
az agráriumáról volt
híres, a termőföldtől az
asztalig program orszáHelyi termék nap
2018.05.11
Kaposvár Vigasságok
tere

gosan is példaértékű, s
ma már egyre többen
ismerik a magas minőséget képviselő somogyi termékeket - mondta köszöntőjében Huszti Gábor, a Somogy Megyei
Önkormányzat

alelnöke.
Mácsai
Ádám, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei igazgatója köszöntőjében
egyebek
mellett arról beszélt,

hogy egyre több helyen
népszerűsítik a helyi
termékeket. A kerekasztal beszélgetésen az
őstermelők mellett az
éttermek képviselői is
elmondták véleményüket,
tapasztalataikat,
míg
a
Kaposvári
Egyetem
oktatója
marketing tanácsokkal látta el az érdeklődőket. A szakmai
programot követően
Helyi Termék Napra
várták az érdeklődőket délután a Vigasságok terére, ahol a
Somogy megyei kistermelők-őstermelők és
kézművesek termékeiből válogathatnak és
zenés kulturális programokon
vehetnek
részt.

Csökken a külföldi érdekeltségű cégek
aránya Magyarországon
Az elmúlt egy évben
mind abszolút értékben, mind arányaiban
csökkent a külföldi
cégek száma hazánkban. A csökkenés a
nagyobb
árbevételű
szegmensekben még
számottevőbb. Jelenleg 43 ezer külföldi
tulajdonossal rendelkező cég működik
hazánkban, ami 6
ezerrel kevesebb, mint
a 2011-es érték. A
csökkenés a tisztán
hazai
érdekeltségű
cégek között is megfigyelhető, ugyanakkor
az arányok erős eltolódást jeleznek. A nemzetközi érdekeltségű

cégek aránya fokozatosan csökken, és ez
különösen igaz a 100
millió Ft feletti és az 1
milliárd Ft feletti árbevételű
szegmensekben. Ezen szegmensekben évente nagyságrendileg 0,5 százalékponttal csökken a
külföldi cégek aránya,
így 6 év alatt már 3
százalékos az esés. A
100 millió Ft feletti
szegmensben 14,3 százalék a legalább 1 külföldi
tulajdonossal
rendelkező cégek aránya, az 1 milliárd feletti éves árbevételű
cégeknél az arány 35,1
százalék. Ország szin-

ten az első két helyen
Németország
és
Ausztria található, de
mind a két ország esetében évről évre folyamatos visszaesés mutatkozik. Ágazati kitekintésben felülreprezentáltak a kereskedő
cégek több mint 12
ezer
vállalkozással,
őket követi az ingatlanügyletek közel 7400
vállalkozással. A dobogó harmadik helyére a szakmai és tudományos tevékenységgel foglalkozó – jellemzően
tanácsadó
cégek – kerültek fel
4500-es cégszámmal.
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
Állami Karrierexpo
Közös állásbörzén mutatkozik be 26 állami vállalat a
kormányhivatalokkal
együttműködve május 16-án
a Magyar Vasúttörténeti
Parkban. A karrierexpón az
állami vállalatok által nyújtott előnyök kerülnek fókuszba.
Magyarországon
egymillióan dolgoznak a
közszférában és mintegy háromszázezren az
állami
vállalatoknál.
Bár egyre többen térnek
vissza az állami vállalatokhoz dolgozni, a
megfelelő
munkaerő
mielőbbi
biztosítása
céljából a STRATOSZ a
MÁV Zrt.-vel közösen,
május 16-án délelőtt 11
és délután 18 óra között
nagyszabású
Állami
Karrierexpót
szervez
Budapest Főváros Kormányhivatala támogatásával. A közszféra
kiszámítható életpályát
ígér. Az állásbörzén az
állami vállalatok által
nyújtott előnyök lesznek a középpontban: a
munkahely biztonsága,
a kiszámítható előrelé-

pési lehetőségek és a továbbtanulás támogatása. A
közszféra és az állami vállalatok területi kiterjedtségüknél és méretüknél fogva sokszínű karrier utakat kínálnak. A nagyvállalatok esetében pedig lehetőség nyílik a
szakmák közötti átjárhatóságra, az új szakmák megta-

nulására, elsajátítására. A
kiállító vállalatok összesen
2200 állást kínálnak, bizonyos munkakörökbe alapfokú állami iskolai végzettséggel, vagy legalább középfokú OKJ-s és szakképesítéssel
keresnek
munkatársat.
Egyéb esetekben szakmunkás végzettséggel rendelkezőket, érettségizetteket, technikusi végzettségűeket,
friss
diplomás mérnököket, valamint gazdasági
és
HRszakértőket várnak. A
rendezvény ideje alatt
8 vállalat tart pódiumbeszélgetést, ahol
az
álláskereséshez
kapcsolódó szolgáltatásokról is szó esik.
További információ:
Kiss Mária pályaorientációs
szervezet
vezető
E-mail:
kiss.maria@mav.hu
+36-1-511-3216

