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2018. évi II. Foglalkoztatási Fórum ülését tartotta a Somogy
Megyei Foglalkoztatási paktum a Vármegyeházán szeptember
26-án. A rendezvény
nyitásaként
Huszti
Gábor az ICS elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Nyitóbeszédében
elmondta,
hogy a megye
összes paktuma
sikeresen teljesíti az elvárásokat, így elégedettek lehetünk
az eddig megvalósult tevékenységeinkkel.

Ezt követően a Paktum Projekt aktuális
helyzetéről
tartott
tájékoztatást Szűcsné
Kardos Katalin a Kaposvári Paktum Iroda szakmai vezetője.
Tájékoztatójában
konkrét számokkal is
alátámasztotta a korábban
elhangzott
dicséretet az egyes
paktumok részéről. 3.

pontként a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról esett szó
Simonné
Hornyák
Valéria előadásában.
A fórum témáját képezte még a foglalkoztatási stratégia és
akcióterv felülvizsgálata és szakmai előrehaladása
szintén
Szűcsné kardos Katalin
előadásában.
Befejező gondolatként az egyes paktumtagok nyertes
pályázatainak felsorolása és kerekasztal beszélgetés
zárta a fórumot.

Méhes Dóra — Interjú
Méhes Dóra, a Somogy Megyei Kormányhivatal sajtóreferense volt a vendég
a Rádió Orient műsorában. A sajtóreferens
a Somogy megyei
TOP programokról,
karriernapokról,
a
munkaerőpiaci-

információnyújtásról,
a vállalati kapcsolattartásról, állásbörzékről és a pályaválasztási rendezvénysorozatról tájékoztatta a
hallgatókat. Nyilatkozatában részletesen kitért a paktum
projekttel kapcsolatos

tudnivalókra is.
A teljes interjú itt
elérhető:
http://
radioorient.hu/
adasok/2018-0831_mehesdora
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3. Kaposvári Karriernap
lehetőségei iránt
érdeklődő látogatók számára információkkal, álláshelyek közvetítésével járuljon hozzá a foglalkoztathatóság esélyeinek
A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának épületében a
Somogy
Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya által 2018.
szeptember 19-én
már 3. alkalommal
„Kar-riernap
és
Állásbörze”
került
megrendezésre. A rendezvény kiemelt célja
volt, hogy az aktuális
munkaerő-piaci helyzetkép bemutatásával
az álláskeresők és a
térség munkaerő-piaci

tóként, önálló standdal,
konkrét állásajánlatokkal és képviselettel,
valamint a nehéz- és
könnyű ipar, a szolgáltatás, kereskedelem, sőt
a fegyveres testületek is
képviseltették magukat. A kiállításon
nagybajomi, csurgói, és kaposvári
diákok – közel 50
fővel - is részt vettek, valamint a nap
végére 100 állásajánlati lehetőségből
választhatott a több
száz érdeklődő.

növeléséhez, kézzel
fogható kapcsolat
alakulhasson ki a
cégek és a leendő
munkavállalók között. A rendezvényen 31 munkáltató vett részt kiállí-

Megyei szinten
sikeresek a
Karriernapok

Fonyódon is Karriernap
A TOP-5.1.1-15-SO12016-00001
Somogy
Megyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű
projekt keretében karriernap került megrendezésre 2018. szeptember 5-én a Fonyódi
Kulturális
Központban. A rendezvény
kiemelt
célja volt, hogy
az
aktuális
munkaerő-piaci
helyzetkép bemutatásával az
álláskeresők és a
térség munkaerő-piaci lehetőségei iránt ér-

deklődő látogatók számára információkkal,
álláshelyek közvetítésével járuljon hozzá a
foglalkoztathatóság
esélyeinek növeléséhez, kézzel fogható
kapcsolat alakulhasson ki a cégek és a le-

endő munkavállalók
között. A rendezvényen 18 munkáltató,
valamint a Somogy
Megyei Foglalkozatási
Paktum és a Somogy
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya is részt vett
kiállítóként. A
kiállításon
fonyódi, középiskolás tanulók is
részt vettek, a
lehetőségek széles spektruma
iránt közel 250en érdeklődtek.
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Magyarország a 7. legnépszerűbb befektetési célpont
Magyarország világszerte a
hetedik legkedveltebb befektetési célpont az IBM
Global Location Trends legújabb, 2017-es adatokat tartalmazó jelentése szerint.
Mindez úgy jött össze Ésik
Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke
szerint, hogy tavaly 121 külföldi befektető által végrehajtott beruházás valósult
meg Magyarországon összesen 17 500 munkahelyet teremtve, ami az évente készülő felmérés 2002-es indulása óta a legmagasabb érték. Az országot a gazdasági
környezet teszi vonzóvá a
befektetők számára, itt található Európán belül az egyik
legalacsonyabb személyi
jövedelemadó, a legalacsonyabb társasági adó és a
szociális hozzájárulási adó is
folyamatosan csökken - fejtette ki. Emellett arra is rámutatott, hogy a kormány
támogatási-ösztönzési politikája is változott, ma már

olyan beruházók is kaphatnak támogatást, akik a munkahelyek megőrzése mellett
technológiai fejlesztést, modernizációt hajtanak végre.
Ésik Róbert HIPA-elnök rámutatott: az európai fővárosok rangsorában Budapest
a hatodik lett 2017-ben a
külföldi működőtőke által
teremtett 5500 új munkahellyel. Ami a 2018-as évet
illeti, az első félévben 46
sikeres, összesen több mint 2
milliárd euró értékű befektetési tárgyalást folytatott le az
ügynökség. Ésik Róbert arra
is kitért, hogy az ügynökség
listájának élén hagyományosan az Amerikai Egyesült
Államok, Németország és
Japán található.
Az idei első félévben az öszszeolvadási és felvásárlási
piacon az ingatlanszektor
maradt a legvonzóbb ágazat
Magyarországon a befektetők számára. Az idei 17 ingatlanpiaci ügylet megha-

ladja az ágazat teljes tavalyi
tranzakciószámának 60 százalékát. A vevők többsége
magyar társaság volt, de a
legnagyobb ügyletek külföldi és magyar vállalatok között jöttek létre. A Magyarországra irányuló tranzakciók vevői oldalán a térségből érkező befektetőket nyugat-európaiak váltották fel:
öten az Egyesült Királyságból érkeztek, Németországból és Franciaországból három-három, Ausztriából és
Svájcból kettő-kettő jött.

