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Hiánypótló cégek alakulnak
32 új vállalkozással gazdagodnak Székelyföld városai

Gászpor István ígéri, hogy az 
eredményhirdetés után sem 
engedik el a pályázók kezét

▾   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

A Hotel Küküllő*** SZOBALÁNYT alkalmaz!

Ezt ígérjük:

• megbízható, stabil munkahelyet kínálunk
• piacképes bérezést biztosítunk
• utazási költségeket megtérítünk
• munkahelyi étkezést biztosítunk
Ezt várjuk:

• önálló, precíz, megbízható munkavégzés 
• elkötelezettség és udvarias magatartás
• ápolt megjelenés
• alapfokú román nyelvismeret

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a resurseumane@arkuminvest.ro e-mail-címen vagy

a Hotel Küküllő*** recepcióján.

A   Kászonaltízi Közbirtokosság 
vezetőtanácsa évi gyűlést tart 

a helyi kultúrotthon épületében, 
2019. január 26-án 10 órai kezdettel.

Napirendi  pontok:
1. 2018-as évi beszámoló
2. a cenzorbizottság  2018-as évi jelentése
3. cenzorbizottság választása
4. 2019-es év költségvetése 
5. különfélék

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, 
megismétlődik 7 nap múlva ugyanabban az időpontban 

és helyszínen. Az alapszabályzat 14 szakaszának 
betartását kérjük. Kérjük a pontos megjelenést, és 

hozza magával a közbirtokossági kártyát vagy 
a személyazonossági igazolványt.

Az újjászervezés, átalakulás folyamatban van! 

A bőr- és sportruházat iparában világviszonylatban 
csúcsminőségű termékeket gyártó Confex Jakab egy 
nyugati céggel való társulását tervezi, aminek 
következtében újraszervezi működését, amihez
új munkatársakat keres:
• könnyűipari felsőfokú végzettséggel rendelkező 
mérnököket minimum 3 év tapasztalattal
• tapasztalattal rendelkező technológiai folyamatszervezőt
• folyamatosan alkalmaz termelésben részt vevő 
szakképzett vagy szakképzetlen munkatársakat úgy 
a székelyudvarhelyi, mint pedig a szentegyházi részlegeire

Ha szereted a kihívásokat, szereted a változatosságot, szeretnéd, ha 
elismernék eredményeid, légy a csapatunk tagja. Önéletrajzot, valamint 

egy kézzel írott szándéknyilatkozatot a marketing@confexjakab.ro 

e-mail-címre várunk, illetve a cég Vár utca 5. szám alatti 
székhelyén lehet érdeklődni. 

H I R D E T É S

ISZLAI KATALIN

A Humánerőforrás Operatív 
Program (POCU) által fi -
nanszírozott Nyerj vállal-

kozást programnak köszönhetően 
több mint 30 új cég jön létre a szé-
kelyföldi városokban, amelyek által 
legkevesebb 64 munkahely válik 
majd elérhetővé. A Központi Régió-
ra vonatkozó pályázat érdekessége, 
hogy pontosan azt nyújtja, amire az 
induló vállalkozásoknak a kezde-
ti időszakban leginkább szüksége 
van: szakmai és pénzügyi segítsé-
get – magyarázta érdeklődésünkre 
Gászpor István, a többek között pá-
lyázatok és vállalati marketing kon-
cepciók kidolgozásával foglalkozó 
Develo Group (DG) Consulting Kft . 
ügyvezetője.

54-ből 32 székelyföldi

Mint megtudtuk, a fő pályázó a bu-
karesti Egis Románia, a csíkszeredai 
DG Consulting pedig a program szé-
kelyföldi kivitelezője. Ez azt jelenti, 
hogy a programnak megfelelően 
vállalták, hogy a lehetőség iránt 
érdeklődőknek tanfolyamokat tar-
tanak, akik így lehetőséget kaptak 
a vállalkozói alapismeretek elsajá-
títására. Megtudhatták, hogyan kell 
egy vállalkozást elindítani, hogyan 
lesz az sikeres, milyen hibákat kell 
elkerülni, megtapasztalhatták, ho-
gyan működnek más vállalkozások 
a térségben, illetve azt is láthatták, 

mit jelent egy üzleti terv, és hogyan 
kell azt elkészíteni. Utóbbi azért volt 
fontos, mert a képzés során minden 
jelentkezőnek el kellett készítenie 
saját üzleti tervét ahhoz a vállalko-
záshoz, amelyet megálmodott. A 
DG Consulting 450 személy számá-
ra tartott képzéseket Hargita és Ko-
vászna megyében, az így elkészült 
üzleti terveket pedig a központi 
régió másik négy megyéjének mun-
káival együtt bírálták el. Ezek közül 
választották ki azt az 54 legjobb 
munkát, amelyek kidolgozói 32-40 
ezer eurós támogatást kapnak ötle-
teik megvalósítására. Összesen te-
hát hat megyéből versenyeztek az 54 
helyre, ebből Hargita megye 23-at, 
Kovászna megye 7-et, Maros megye 
pedig kettőt nyert meg úgy, hogy 
utóbbiak indítója is Hargita megyei, 
csak a szomszédos megyében sze-
retne céget alapítani. Ez azt jelenti, 
hogy a három megyében 32 új cég 
fog létrejönni, amelyeknek kötelező 
módon legkevesebb két alkalma-
zottat kell foglalkoztatniuk, tehát 
legkevesebb 64 új munkahely válik 
majd elérhetővé. Gászpor István sze-
rint a program másik érdekessége 
az, hogy az eredményhirdetés után 
sem engedi el a pályázók kezét: két 
évig továbbra is szakmai segítséget 
kapnak ahhoz, hogy új vállalkozá-
saik megálljanak a lábukon és jól 
teljesítsenek. Az is örvendetes, hogy 
a nyertes pályázók átlagéletkora 
25-30 év között mozog, ötleteik pe-
dig mind olyanok, amelyek hosszú 
távon is működőképesek lehetnek. 
A fi atalok jelenleg szakmai gyakor-

laton vannak: 17-éig mindenki egy 
olyan vállalkozásnál fi gyelheti meg 
a működtetés rejtelmeit, amely-
hez hasonlót ő is indítani szeretne. 
Ezt követően be kell jegyezniük új 
vállalkozásaikat a cégbíróságon, a 
megvalósításra pedig másfél év áll 
rendelkezésükre.

Milyen cégek létesülnek?

A mentoruknak számító DG Con-
sultingtól azt is megtudtuk, milyen 
vállalkozásokról van szó, és melyik 
hol fog működni. A tervek szerint 
a legtöbb új cég Csíkszeredában 
nyílik majd: többek között kézmű-
ves pékséget, környezettudatos 
neveléssel foglalkozó vállalkozást, 
médiastúdiót, Radon sugárzást mé-
rő- és ehhez kapcsolódó felvilágosí-
tással foglalkozó céget, illetve kéz-
műves csokoládét előállító céget, 
spinning fi tnesztermet, újrahasz-
nosítható szatyrokat és személyre 
szabott textiltermékek készítésével 
foglalkozó céget alapítanak a har-
gitai megyeszékhelyen. Balánbá-
nyán egy brikettüzem fog nyílni, 
Tusnádfürdőn pedig egy fogorvosi 
rendelő és egy kalandtúrák szer-
vezésével foglalkozó cég. Széke-
lyudvarhelyen egy autójavító mű-
hely nyílik majd, Szentegyházán 
pedig egy fitneszterem. Hargita 
megyében emellett Gyergyószent-
miklóson létesül egy outdoor és 
sportruházat előállításával fog-
lalkozó cég. Sepsiszentgyörgyön 
paintballpályát létesítenek, egy 
ingatlanértékesítéssel foglalkozó 
céget nyitnak, illetve egy 360 fo-
kos panorámafotók és videók ké-
szítésével foglalkozó vállalkozást. 
A két Maros megyében vállalkoz-
ni kívánó nyertes pályázó közül 
egyik bútorgyártásban érdekelt 
céget alapít Szovátán, a másik pe-
dig élő közvetítések szolgáltatásá-
val foglalkozó vállalkozást indít 
Marosvásárhelyen.

• Harminckét új vállalkozás jön létre Székelyföldön 
másfél éven belül, miután ennyi, jó ötletekkel rendel-
kező fiatal pályázatát bírálták el kedvezően a Nyerj 
vállalkozást programban. A pályázók egyenként legke-
vesebb 32 ezer eurót kapnak vállalkozásaik beindítá-
sára, így összesen több mint egymillió eurót nyertek a 
térség fejlesztésére.




