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November 20-án online karrierbörze
Az EURES Magyarország hálózat a kormányhivatalok
együttműködésével
2019. november 20-án
(szerdán) 10.00-16.00
óra között „Új Karrier Magyarországon”
Európai Online Állásbörzét szervez.
A rendezvény célja a
külföldön élő magyar
munkavállalók
és
fiatalok hazavonzása
és a magyarországi
munkaerőhiány enyhítésére.

Az online eseményen az álláskeresők
feltöltött
szakmai
önéletrajzukkal közvetlenül egy kattintással jelentkezhetnek
a meghirdetett állásokra, kérdezhetnek
a kiállító cégek képviselőitől, és részt
vehetnek akár állásinterjún is.

Az állásbörzén való
részvétel teljesen díjmentes.
Az idei esemény fó-

kuszában elsősorban
a szolgáltató szektor,
IT és kommunikáció,
pénzügyi szolgáltatások és adminisztráció, mérnöki tevékenységek és autógyártás, termelés területén kínált betölthető álláshelyek állnak.
További információk
az EURES Magyarország és az Európai
Online
Állásbörze weboldalán.

Gazdálkodóknak vállalkozói program
Így neveld az álmaidat! címen ingyenes
programmal
támogatja a fiatal gazdálkodók vállalkozóvá
válását a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége
(Agrya).

A programot a fiatal
gazdálkodók hiányos
vállalkozói ismereteivel indokolták. Élményszerű képzést
dolgoztak ki, ahol a
résztvevők a saját
gazdaságukat elemzik és értékelik, továbbá közgazdasági,
jogi, számviteli, adózási, kommunikációs

és marketinges ismereteket is szerezhetnek. A program kiterjed az együttműködés, a személyiségfejlesztés és az önismeret erősítésére is.
A
jelentkezéseket
az Agrya honlapján
elektronikusan
fogadták október 21-ig
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Az átlagosnál magasabb béremelés jöhet
az állami szférában
Az állami cégeknél újra
többéves alku lehet,
figyelembe véve az
ágazati sajátosságokat írja a Magyar Nemzet.
A
nemzetgazdasági
átlagot jelentősen meghaladó bérfejlesztésre
tettek javaslatot a következő évekre az állami közszolgáltató cégeknél jelenlévő szakszervezetek. A lap birtokába került, Dávid
Ilonának, a Stratégiai és
Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (Stratosz) elnökének
Az állami
vállalatoknak az
átlagkeresetet tekintve
fel kell zárkózni a
versenyszférához.

küldött levélből kiderül, hogy a szakszervezetek a nemzetgazdasági átlagot meghaladó
bérfejlesztésre tesznek
javaslatot.

A postánál, az állami
fenntartású vasúti- és
közúti személyszállításban és a szintén állami
kezelésű
víziközmű
cégeknél
jelenlévő
munkavállalói érdekképviseletek a középtávra szóló megállapodások mellett elkerülhetetlennek tartják 2020
-ra és 2021-re a konkrét

mértékeket is tartalmazó egyezség megkötését. Kiemelték: ha az
állami vállalatok átlagkeresete nem zárkózik
fel a versenyszektorhoz, akkor a munkaerő
elvándorol, és veszélybe a kerülhet közszolgáltatások fenntartása.

Országos képzési programot indít a
Belügyminisztérium
Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése címmel
országos jelentőségű,
kiemelt projektet indít
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal vezetésével a
Belügyminisztérium,
illetve 18 megyei kormányhivatal közösen.

A
GINOP-6.1.1-152015-00001 azonosítószámú projekt célja,
hogy ösztönözze az
alacsony iskolai végzettségű, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság,
kiemelten a közfoglal-

koztatottak részvételét
az oktatásban, képzésben, és lehetőséget
biztosítson számukra
a
m u n k a e r ő p ia c i
szempontból releváns
képzettség, ismeretek,
készségek, kompetenciák
megszerzésére,
illetve hozzájárul az
esélyegyenlőség biztosításához – különös
tekintettel kell lenni a
fogyatékkal élők és a
roma/cigány személyek esélyegyenlőségének elősegítésére.
A képzésre jelentkező
ügyfelek képzési és
vizsgadíját 100%-ban
átvállaljuk, a képzés
idejére a résztvevők-

nek közfoglalkoztatási
bért biztosítunk. A
képzés
helyszínére
történő utazás elősegítése érdekében helyközi utazási támogatást nyújtunk az ügyfelek részére.
A program célja olyan
képzési kínálat kialakítása, amely a térségi
munkaerő-igényekre
épül.
A megvalósítás dátuma:2015.11.012020.12.31.
A támogatás összege:
31.150.000.000 Ft.
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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
Több mint 3300 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat
meg a következő években
Eredményesen működik a
kormány
befektetésösztönzési rendszere, az elmúlt időszakban a magyar
gazdaságban bejelentett fejlesztések összege meghaladja
a 3300 milliárd forintot -– jelentette ki Varga Mihály a
Thermotechnika-Crown Cool
Kft. új üzemegységének átadó ünnepségén.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a
magyar gazdaság
jövőbeli teljesítményét alapozza meg,
hogy nemcsak a
beruházások értéke emelkedik, az innovációt
erősítő befektetések aránya is
egyre magasabb.

A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a magyar gazdaság jelenlegi, 5 százalék

feletti növekedésének egyik
motorját az évről-évre emelkedő beruházások adják és
egyre magasabb a magyar
gazdaságban a világ élvonalába tartozó, az innovációt
és kutatás-fejlesztést szolgáló befektetések aránya.

A beruházási ráta tavaly 25
százalék felett volt, idén pedig meghaladhatja a 29 százalékot is, amellyel hazánk
az uniós országok élmezőnyében szerepelhet.

Varga Mihály a vállalat kapacitásbővítéséről szólva elmondta: a hűtőberendezések
gyártásával és fejlesztésével
foglalkozó, termékeinek 80
százalékát
exportáló
Thermotechnika Kft. 450 millió
forint összköltségű beruházásához a magyar kormány közel 158 millió forinttal járult hozzá
a 2015 óta működő Nagyvállalati
Beruházási Támogatás keretében.

Mint fogalmazott:
a programnak köszönhetően jól járnak a vállalkozások, mert fejleszteni tudnak, a
dolgozók, akik biztos munkahelyre tesznek szert, a költségvetés, amely emelkedő bevételekhez jut és a magyar emberek is, mert mindezzel Magyarország teljesítménye emelkedik.

