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Ezért jó IMPAR-osnak lenni
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A családi nap keretében számtalan színes programot és vetélkedőt 
szervezett a vezetőség az alkalmazottaknak. Minderről fotósorozatunk 
is tanúskodik. És ha már részt vettünk a szombati eseményen, akkor 
megkérdeztük az IMPAR alkalmazottjait, hogy miért is szeretnek a 
székelyudvarhelyi vállalatnál dolgozni. A válaszok nagyon sokszínűek 
és frappánsak voltak, ebből válogattunk ki stílszerűen 30-at.

Dan Gașpar (47), Jászvásár, kereskedelmi ügynök:  „Azért jó az IM-
PAR-nál dolgozni, mivel ez egy nagy és megbízható cég, ami biztonságot 
nyújt az alkalmazottaknak.”
Mag Imre (40), Székelyudvarhely, számlázó: „Szeretem a pörgést és a 
rugalmasságot, ezeket pedig megtalálom az IMPAR-nál.”
Bodó László (51), Székelyudvarhely, főkönyvelő: „Kihívásokkal teli mun-
ka egy ilyen nagyvállalatnál dolgozni. Az IMPAR-nál már két ERP-rendszer 
kiépítésében is oroszlánrészt vállaltam, amiből rengeteget tanultam.”
Ilyés Krisztián Attila  (24), Székelyudvarhely, raktáros: „A jó munkakö-
zösség miatt dolgozom az IMPAR-nál.”
Antal Zoltán (31), Székelyudvarhely, raktáros: „Az IMPAR-nál családias 
a hangulat és városszinten nagyon jó a fizetés. Emellett a vezetőség is jó 
munkát végez.”
Mag Ervin  (38), Székelyudvarhely, raktáros: „Itt, az IMPAR-nál nagyon 
kellemes a hangulat, valamint fiatal és jó csapat tagja lehetek.”
Szente Hunor (25), Székelyudvarhely, árubevételező: „Dinamikus és 
összetartó a csapat az IMPAR-nál, na és a fix, egy váltásban történő 
munkaprogram is nagyon vonzó.”
Livia Huțan (44), Bukarest, key account manager:  „Folyamatosan keresem 
az életben a kihívásokat, az IMPAR-nál pedig mindezekben részem van.”
Szakács Szabolcs (28), Székelyudvarhely, raktáros: „Az IMPAR-nál 
összetartó a közösség, ami számomra nagyon fontos.”
Măieruț Adrian (38), Fehér megye, promóter:  „Három hónapja dolgozom 
itt, gyakorlatilag a jövőm miatt. Bízom az IMPAR-ban, hogy közösen 
haladni tudunk céljaink felé.”
Tófalvi Krisztina (29), Székelyudvarhely, marketingreferens: „Az IM-
PAR-nál minden nap egy kihívás, és minden nap valami újat tapasztalok.”
Burete Cornel (40), Pitești, kereskedelmi ügynök:  „Ez egy nagy cég, ahol 
én is és az IMPAR is fejlődni tud. Ez motivál abban, hogy itt dolgozzak.”
Pálfi Levente (53), Székelyudvarhely, gépkocsivezető:  „Itt, az IM-
PAR-nál soha nem unatkozunk, de ennek fejében tisztességesen meg is 
fizetnek.”
Călinescu Daniel (37), Pitești, kereskedelmi ügynök:  „Hat éve dolgozom 
itt, ezen idő alatt pedig sokat fejlődtem – úgy a munkámban, mint a ter-
mészetemben. Az IMPAR lendületes cég, ugyanolyan, mint én.”
Glăvan Adrian (38), Craiova, promóter:  „Az IMPAR egy erős vállalat, ahol 
lehetőségem van fejlődni. Ezért dolgozom nekik.”
Barabás Gyula (47), Székelyudvarhely, gépkocsivezető: „Az IMPAR-nál 
a nagyon jó csapat miatt dolgozom. De tényleg.”
Szélyes Ildikó (48), Székelyudvarhely, könyvelő: „Számomra fontos a 
biztonság, az IMPAR-nál pedig ezt megkapom.”
Győri Hajnal (52), Székelyudvarhely, pénztáros: „Családias, pozitív han-
gulat uralkodik folyamatosan az IMPAR irodájában, éppen ezért szeretek 
itt dolgozni.”
Sorin Zană (32), Bukarest, key account manager:  „Versenyhelyzet, 
innováció és gyorsaság. Mindezt megkapom az IMPAR-nál, ami miatt jó 
itt dolgozni.”
Fülöp Ede (33), Székelyudvarhely, raktárvezető:  „Az IMPAR-nak van 
múltja, jelenje és jövője, amely stabilitást nyújt. Egy kicsit olyan az 
egész, mint egy házasság: jóban-rosszban együtt vagyunk, és közösen 
haladunk előre.”
Lőrincz Botond-Mózes (35), Székelyudvarhely, bevételezési veze-
tő: „Stabil munkahely és jó munkaközösség. Mindez megtalálható az 
IMPAR-nál.”
Orbán Levente (37), Székelyudvarhely, raktáros: „Egy hónapja kerültem 
ide, és eddig csak pozitívumot tapasztaltam az IMPAR-nál. A közösség és 
a társaság hamar befogadott, amely nagyban megkönnyíti a munkámat.”
Ugron Gizella (37), Székelyudvarhely, számlázó: „Az IMPAR-osok rugal-
masak és fiatalosak, így nem csoda, hogy jó itt dolgozni.”
Mihăilescu Laurențiu (61), Bukarest, kereskedelmi ügynök:  „Húsz éve 
dolgozom itt, maga László János keresett meg annak idején, hogy dolgoz-
zak az IMPAR-nál. A korrektség és a lojalitás jellemzi ezt a vállalkozást, 
ami nekem nagyon tetszik.”
Bálint Botond (24), Székelyudvarhely, könyvelő: „A munka az 
IMPAR-nál tele van kihívásokkal és fejlődési lehetőséggel. Emellett a 
csapatszellem is remek.”
Boga Tamás (28), Székelyudvarhely, beszerzési adminisztrátor:  „Az 
IMPAR-os alkalmazottakra jellemző a nyugalom, a segítőkészség és a 
megértés. Amikor idekerültem, akkor a kollégák sokat foglalkoztak a 
betanításommal, és mind a mai napig értékelik a munkámat.”
Boldizsár Gáspár (56), Székelyudvarhely, gépkocsivezető: „Szeretek 
vezetni és járni az országot, az IMPAR-nál pedig erre lehetőségem van. A 
csapat is nagyon jó és segítőkész, ezért is dolgozom itt.”
Bálint Tünde (47), Székelyudvarhely, címkéző: „Az IMPAR-nál megbe-
csülik a teljesítményemet, és egy vagány csapat tagja lehetek.”
Kiss Mária (45), Székelyudvarhely, címkéző: „Aki egy biztonságos mun-
kahelyet akar, az mindenképp válassza az IMPAR-t, hiszen itt odafigyel-
nek az alkalmazottakra.”
Gáspár Erzsébet (36), Székelyudvarhely, könyvelési osztályvezető:
„Azért választottam az IMPAR-t, mert ez egy megbízható vállalkozás, 
ahol hosszú távra lehet tervezni.”
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