HÍRLEVÉL 2019. év 20. hét
Tárgyalások az Innovációs és Technológiai miniszterrel
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke szakmai megbeszélést folytatott dr. Palkovics László
innovációs miniszterrel és Cseresnyés Péter államtitkárral a műszaki szakmai területet érintő
kérdésekről.
Tekintettel arra, hogy a Mérnökök és Technikusok Szakszervezete több, a gazdaság számára igen
jelentős vállalatoknál lát el érdekvédelmi feladatokat, ezért szükségesnek tartjuk a munkavállalók
érdekében történő munkaerőpiaci, képzési és jövedelmi helyzetük stabil, kiszámíthatóvá tételét.
Ennek érdekében a megbeszélésen szó esett az egyes szakmai ágazatok versenyképességének
növelését elősegítő javaslatok megtételéről, a technológiai fejlődés elősegítéséről, az Ipar 4.0
kihívásaira való felkészítés érdekében teendő lépésekről, valamint a képzés, szakképzés
igényekhez történő igazításáról.
Mindezen témák esetében az MTSZSZ gyakorlati tapasztalatokkal, javaslatokkal tudja elősegíteni
azt, hogy minél több fiatal válassza a műszaki pályát, és a jelenlegi munkaerőpiaci válságból
tudjanak kilábalni a vállalatok.
Az MTSZSZ elnöke felvetette a közszolgáltató vállalatok, elsősorban a vasutas munkavállalók 2019.
évi bérek további emelésének lehetőségét is.
Ülésezett az MTSZSZ Országos Elnöksége
Szakszervezetünk Országos Elnöksége május 7-én tartotta legutóbbi ülését, amelyen tárgyalta az
éves pénzügyi és tevékenységi beszámolót. Értékelte, valamint sikeresnek minősítette a MÁVcsoportban és a Rail Cargónál lezajlott üzemi tanácsi, munkavédelmi képviselő választásokat.
Támogatta az év további rendezvényeinek és programjainak a megvalósítását.
Állami Vállalatok Állásbörzéje*
Május 15-én immár második alkalommal szervez állásbörzét a Stratégiai és Közszolgáltató
Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) a MÁV-csoporttal közösen, Budapest Főváros
Kormányhivatalának támogatásával. Több, mint 30 vállalat, rendvédelmi és honvédelmi szerv, több,
mint 2200 betölthető állást kínál a munkavállalóknak.
A kiállító vállalatok alapfokú állami iskolai végzettséggel, középfokú OKJ-s és szakképesítéssel is
keresnek munkatársakat, de szakmunkás végzettséggel rendelkezőknek, érettségizetteknek,
technikusi végzettségűeknek, friss diplomásoknak, valamint gazdasági és HR-szakértőknek is
kínálnak állásokat.
Rendezvény helyszíne: Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)
Rendezvény nyitvatartása: 11:00-18:00 óra között
Május 11, a Közlekedési Kultúra Napja
A Közlekedési Kultúra Napjának célja, hogy minden nap a biztonságos kulturált közlekedés napja
legyen. Az esemény fókusza idén is a közlekedésbiztonság növelésére irányult, de emellett a
közösségi és környezettudatos közlekedés kultúrájára, valamint a közlekedési kultúránk más
általános értékelésére is kiterjedt.
Láttad már az MTSZSZ tagjai szereplésével készült videót? Nézd meg most!
https://www.youtube.com/watch?v=r0akx5spprg
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

