MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 16. hét
Majális 2016 - ismét a Városligetben várunk mindenkit!
Május 1-jén szórakoztató műsorokkal (bábjátékkal, operett műsorral, illúzionista show-val,
musical összeállítással), fórumbeszélgetésekkel (oktatás, egészségügy, bérek, nyugdíjak,
láthatatlan munka) várják a szakszervezetek a látogatókat a Városligetben a Napozóréten
10:00 - 17:00 óra között.
Keresd a sátrunkat, mert az MTSZSZ a tagjait egy ingyen sörrel, virslivel és zsíroskenyérrel
várja a munka ünnepén.
Jelentkezni a 06 1 511 1804 telefonszámon kell.
Balesetbiztosítás a nap 24 órájában az MTSZSZ tagjainak
Február 1-jétől megújult balesetbiztosításunk, amely tagjaink számára a nap 24 órájában
nyújt biztosítást, belföldön és külföldön bekövetkezett eseményekre egyaránt.
A biztosítás vonatkozik a baleseti halálra, a baleseti rokkantságra, baleseti kórházi napidíjra,
csonttörésre, égési sérülésre, baleseti műtéti térítésre, illetve bármely okú 15 napos
táppénzre.
Hatalmas mérnök hiány van az országban
Becslések szerint 20 ezer mérnök hiányzik a magyar gazdaságból, ennek csökkentésére
Hatvanban villamosmérnök képzés indul, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Bosch cég
együttműködésének jóvoltából.
A tiszaújvárosi JABIL cég Junior Mérnök Programot hirdetett, a féléves képzés során számos
mérnöki munkába kapnak betekintést és komplex rálátást a gyártási folyamatok egészére a
friss diplomával rendelkező pályakezdők.
A BKV vasúti szakirányon végzett építőmérnököket keres.
A MÁV Csoport internetes oldalán több mint 25 pozícióra keresnek mérnököket, elsősorban
villamos-, építő- és gépészmérnököket várnak.
Ülésezett a Rail Cargo Hungária Vállalati Érdekegyeztető Tanácsa
Több napirendi pont is szerepelt az RCH április 13-i VÉT ülésén, amelyen Kovács Imre CEO
is részt vett. Az ünnepek idejére (húsvét, pünkösd) elrendelt üzemszünet,a folyamatban lévő
projektek alakulása és az árufuvarozási kirendeltségek határainak módosításai voltak a
kiemelt napirendi pontok.
134 ingyenes szemészeti vizsgálat Szügyön
A szügyi Magna Car Top Systems cégnél három nap alatt 134 ingyenes szemészeti szűrést
végeztünk a Rapidus Optika közreműködésével. A vizsgálatot követően tagjaink 30%
kedvezménnyel vásárolhattak szemüvegkeretet és lencsét, illetve most további 5.000 forintot
is megtakaríthattak.

A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon!
Kedveld, ha mindenről tudni akarsz!
1087 Budapest Kerepesi út 3.
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