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Hogyan járulnak hozzá a tanúsított irányítási rendszerek
a vevői elvárások magas szintű teljesítéséhez?
A HAJDU Autotechnika Zrt. autóipari beszállítóként olyan termék-előállításra és szolgáltatások nyújtására törekszik,
amelyek a jövő vevői elvárásainak is eleget tesznek. Az autóipar beszállítói felé támasztott igényeinek a HAJDU nem
csupán megfelelni, hanem az elvárások felett kíván teljesíteni: „teljes körű, életcikluson átívelő szolgáltatás”-ra
törekszik.
Az átláthatóság iránti szigorú követelményrendszert nemzetközileg elismert, független tanúsító által rendszeresen
auditált ISO/TS és ISO 9001 minőségirányítási rendszerek tanúsítják, míg a fenntarthatóság, ezen belül is a
környezetvédelem iránti elkötelezettséget pedig a tanúsított ISO 14001 rendszer. A szabályozott és folyamatosan
fejlesztett transzparens rendszerek a vevők számára „bizalmi valuta”.
Minden tanúsított irányítási rendszernél háromévente megújító és a közbenső években felülvizsgálati auditokra kerül
sor – a tanúsító által. A tavalyi megújító auditok után, ez évben március 12-13.-án került sor a ciklus első felülvizsgálati
auditjára, mely során az auditok még enyhe eltérést sem állapítottak meg.
Június 15-18. között került sor az ISO/TS és ISO 9001 minőségirányítási rendszerek felülvizsgálati auditjaira, melyet a
HAJDU Autotechnika Zrt. sikeresen zárt.
Az auditorok csak enyhe eltéréseket találtak, melyek megszüntetése és ismételt előfordulásának megelőzése a tanúsító
szervezet által elfogadott feladatterv alapján történik.
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BESZÉLGESSÜNK!
Milyen lehetőségeid vannak a szabadidő tartalmas eltöltésére?
Kedves Munkatársunk!
Szeretnénk, ha kölcsönösen megismernénk egymás lehetőségeit, szabadidős szokásait. Mi a HIM Tömegsport
Egyesületnél kíváncsiak vagyunk véleményedre, számít az elképzelésed, és szeretnénk, ha Te is jobban megismernéd
Egyesületünket. Bízunk abban, hogy a kölcsönös előnyök, a tisztelet, a mozgás, a szabadidő nyújtotta közös örömök, a
sport élvezete közelebb hoz bennünket egymáshoz.
Kérlek légy partnerünk ebben!
Beszélgessünk napi 5 - 10 percet, délidőben, amikor munkatársaink felkeresnek, és kötetlenül beszélgetnek veled az
alábbiakról:
- Munkaidő után szívesen maradnál-e a HAJDU Ipari Park Szabadidő Központjában?
- Meg tudod –e oldani ebben az esetben a hazautazást? Amennyiben nem, milyen segítséget kérnél a Cégcsoporttól?
- Mivel töltöd szabadidős tevékenységedet otthon?
- Jelenleg aktívan sportolsz-e, és ha igen, mit?
- Milyen szabadidős tevékenységet művelnél a HIM Tömegsport Egyesületben szívesen?
Szeretnénk néhány információt mi is megosztani Veled, és ha van kedved, örömmel látunk köztünk családoddal együtt!
Egyesületünk célja, hogy elsősorban a cégcsoport dolgozói és családtagjai számára, másodsorban a környező
települések lakóinak is különböző sport és szabadidős tevékenységeihez biztosítsuk a feltételeket. A Szabadidős
Központot több évtizede, még társadalmi munkában építették a dolgozók. Ennek az objektumnak a korszerűsítését,
felújítását, igazi szabadidős- és sportcentrummá történő fejlesztését tűztük célként magunk elé! A dolgozói kérések,
szükségletek alapján kívánjuk az ahhoz szükséges feltételeket biztosítani. Például, ha sokan szeretnétek focizni, kézilabdázni, asztaliteniszezni, kondizni, vagy tekézni, az ehhez szükséges feltételeket igyekszünk több forrásból is megteremteni. A Cégcsoport tagvállalatainak és vezetőségnek támogatása mellett havi 500,- Ft-os tagdíj, továbbá pályázati
lehetőségek kiaknázása révén szeretnénk a fenti célokat megvalósítani.
Jövőre vonatkozó elképzeléseinket a következőkben foglalhatjuk össze:
- Nagy az érdeklődés a különböző lövész sportok művelői részéről, hogy a korábban meglévő, de ma használaton kívüli
hosszúpályás lőtereket miképpen lehetne használatba venni.
- A középtávú célok között szerepel a sportközpont úgynevezett tekepályás épületének teljes korszerűsítése, ami ez
által nagyon sokféle sport és szabadidős tevékenységre fog alkalmassá válni.
Mondd el véleményedet! Valósítsuk meg közösen elképzeléseinket!
Novotni Péter elnök
HIM Tömegsport Egyesület
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2015. évi Országos Céges Focikupa verseny
A 2015. évi Országos Céges Focikupára és az ebben az évben először megrendezésre kerülő Sztár és Média Kupára
összesen 35 csapat nevezett! A torna helyszíne a Sport11 Sport, szabadidő és rendezvényközpont volt. A 7x5 fős
csoportból a csoportgyőztes és 2. helyezett, valamint a csoportok 3. helyezettjei közül a két, legjobb eredményt
elérő csapatok jutottak tovább. A tornára csapatunk bő kerettel - 15 fővel - nevezett.
A 16 csapat között a tavalyi címvédővel, a Magyar Postával kerültünk szembe. 3-1-es győzelemmel kiejtettük őket!
A továbbiakban sem volt könnyű a menetelés, a 8 között a tavalyi másik döntőssel a DENSO csapatával kellett
játszanunk. Kétszer is vezetést tudtunk szerezni, de az ellenfél kétszer is egyenlíteni tudott, így büntető rúgásokkal
jutottunk tovább.
Az elődöntőt esőben, egy nagyon jó ellenfél - Eaton Industries Kft.- ellen játszottuk. 2x10 perc alatt nem született
döntés, így ismét büntető párbaj következett, ahol a kiváló kapusteljesítménynek köszönhetően bejutottunk a
döntőbe.
A döntőt a Penny Market ellen játszottuk, félidőben 0-0-val fordultunk, majd a 12. és a 16. percben szerzett 2
gyönyörű találattal sikerült megnyernünk a 2015. évi Országos Céges Focikupát a HAJDU Cégcsoport számára!

Nyári karbantartás a HAJDU Zrt.-nél
A biztonságos gyártás és zavartalan üzemmenet miatt, a HAJDU Hajdúsági Ipari
Zrt.-nél ebben az évben is elvégezzük a nyári karbantartási munkákat. A gyártó
berendezések felülvizsgálatát, karbantartását követően két hét elteltével ismét
indulhat a termelés.
Ebben az évben a nyári szabadság időtartama: július 20. – augusztus 02. között
lesz.
A 30. héten a kiszállítások a leállástól függetlenül zavartalanul folynak (július 27-től
augusztus 8-ig fognak szünetelni).
Augusztus 03-tól ismét kezdetét veszi a folyamatos termelés, a kiszállítás pedig
augusztus 10-től kezdődik újra.
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