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Fejlesztik az Ipari Parkot Tégláson
A HAJDU Cégcsoport egyik tagvállalata, a
több mint 210 hektáros ipari területet működtető HAJDU Infrastruktúra Zrt. számos beruházást tervez 2011-12-ben, Tégláson. Fejlesztik többek között az áram és vízhálózatot, a
központi irodaépületet, valamint a szennyvíztisztító művet – tájékoztatott Dedéné Novotni
Anna vezérigazgató. A HAJDU Ipari Centrum, ipari parkként is működik. A létesítmény
félúton található Debrecen és Nyíregyháza
között, Téglás város külterületén. A HAJDU
Cégcsoporton kívül már több vállalkozás is tevékenykedik a területen, például a lézervágással foglalkozó Lasercut Kft. és a víztechnológiai segédanyag gyártásával foglalkozó VízTec
Kft. A társaság a jövőben tovább szeretné bővíteni ezt a számot. Ennek érdekében a szolgáltatások széles palettáját kínálják a betelepülő
vállalkozásoknak. Rendelkeznek például saját
iparvágánnyal, úthálózattal, villamos energia
ellátással, távhővel, ivóvízzel és ipari hűtővízzel, szennyvíztisztítókkal, telefonrendszerrel,
internethálózattal. Ezekre az ide költözők köz-

vetlen rácsatlakozhatnak. Több, speciális, kiegészítő szolgáltatást is igénybe vehetnek az itt
működő vállalkozások. Ilyen például a 24 órás
biztonsági szolgálat, a dolgozói buszjárat, de a
Zrt. közreműködik abban is, hogy dolgozókat
toborozzon az itt megtelepülőknek.
Összesen 30 darab, váltakozó nagyságú parcella vár bérlőre vagy tulajdonosra. A betelepítés koncepcióját úgy alakították ki, hogy a
különböző igényű befektetők elvárásait egyöntetűen ki tudják elégíteni, így kis-, nagy-, és
multinacionális vállalatok is helyet találhatnak
maguknak a Hajdu Ipari Centrumban, Tégláson – mondta Dedéné Novotni Anna.
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Sikeres évet zártak tavaly
súlyemelőink, akiknek névadó szponzorai vagyunk. A
téglási súlyemelő szakosztály,
amely 2010-ben vette fel cégünk nevét
tovább»

Cégünk nemrég újította meg
a teljes HAJDU cégcsoport
által üzemeltetett és ISO
14001 szerint működtetett és
tanúsított környezetirányítási rendszerét.
tovább»

Bár a vevői visszajelzések tanúbizonysága szerint komolyabb probléma nem merült fel
az árukiszolgálással kapcsolatban, cégünk úgy látta, hogy
van fejlesztési lehetőség ezen a
téren is. tovább»

H-4243 Téglás, Külterület 135/9. hrsz. • Tel.: (36) 52/582-700, Fax: (36) 52/384-606, 384-126
E-mail: hajdu@hajdurt.hu • Honlap: www.hajdurt.hu

Sikeres a súlyemelő szakosztályunk
Sikeres évet zártak tavaly súlyemelőink,
akiknek névadó szponzorai vagyunk. A
téglási súlyemelő szakosztály, amely 2010ben vette fel cégünk nevét, s vált a TéglásHajdu Ipari VSE súlyemelő szakosztályává.

A szakosztály nemcsak nagy lelkesedéssel
folytatja munkáját már évek óta, hanem nagyon szép eredményekkel is büszkélkedhet.
A Nagy László és Nagy Attila edzők kitartó
és lelkes vezetési munkájának köszönhetően
sportolóink sikeresen szerepeltek a
Diákolimpián, a Magyar Bajnokságon és a különféle országos és megyei versenyeken. 2010-ben 171 érmet nyertek, ebből 129 arany, 32
ezüst és10 bronzérem! László István
serdülő súlyemelő 6 országos csúcsot
állított fel, és meghívást kapott az
Ifjúsági Olimpiai válogatottba.
Ezúton is gratulálunk súlyemelőink
sikereihez!

Ismét auditálták a Hajdut
Cégünk nemrég újította meg a teljes HAJDU cégcsoport által üzemeltetett és ISO
14001 szerint működtetett és tanúsított
környezetirányítási rendszerét.

környezetirányítási rendszerének, mellyel a
vállalat ismét letette voksát a környezettudatos termelés filozófiája mellett.

Az SGS tanúsító intézet januári ellenőrzése
alatt semmiben nem marasztalta el vállalatunkat, sőt kiemelte a kimagasló szaktudással támogatott vegyi anyag kezelést. A
megújító audit, immár sokadszor, újabb három évre adta áldását a HAJDU Cégcsoport
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Gördülő tervezés a HAJDU Hajdúsági Ipari ZRt.-nél
Bár a vevői vis�szajelzések
tanúbizonysága
szerint
komolyabb probléma
nem merült fel
az árukiszolgálással
kapcsolatban, cégünk
úgy látta, hogy
van
fejlesztési
lehetőség
ezen
a téren is. Így a
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRt. a
t e r m e lé s s z e r v e zési-k iszolgá lá si
rendszerének átalakítása mellett döntött, és négyhónapnyi
fejlesztést továbbá kéthónapnyi tesztelést
követően 2011. januártól bevezette a gördülő tervezést.
Az új tervezési rendszer használatával biztosítjuk partnereink részére a
• Kiszámíthatóbb, rugalmasabb kiszolgálást,
• A hiányos szállítmányok, a késve leszállított illetve a le nem szállított termékek
arányának csökkenését
• Mind a kereskedelmi partnereink mind
a HAJDU készáru készleteinek csökkenését.

A rugalmasabb, pontosabb kiszolgálást biztosító új elemek a tervezési rendszerünkben:
• Termékeink döntő többségét hetente
gyártásba vesszük,
• A kisforgalmú termékekből újratöltődő
biztonsági készletet tartunk,
• Kapcsolattartóink legalább hetente
egyeztetik partnereinkkel a várható forgalmat.
A minél pontosabb gyártási program összeállítása
érdekében partnereinket is kérjük, hogy a várható
igényekről, forgalomról rendelkezésükre álló információkkal heti rendszerességgel segítsék tervezési-gyártáselőkészítési tevékenységünket.

H-4243 Téglás, Külterület 135/9. hrsz. • Tel.: (36) 52/582-700, Fax: (36) 52/384-606, 384-126
E-mail: hajdu@hajdurt.hu • Honlap: www.hajdurt.hu

