“HÓFEHÉR” Textilservice Kft. foglalkoztatásbővítés ösztönzése
Kedvezményezett neve: “HÓFEHÉR” Textilservice Szolgáltató Kft.
Szerződött támogatás összege: 43 933 276 Forint
Támogatás mértéke: 59,99%

A projekt tartalmának bemutatása:
A Hófehér Textilservice Kft. 1994 óta a magyarországi mosodai piac egyik vezető és egyben szakmailag
elismert szereplője. A Hófehér Rentex Kft. jogutódjaként jött létre cégünk. Magas szintű technológiai
háttér, illetve tudás, az innováció és megbízhatóság jellemzi cégünket. Sikereink alapja az a felhalmozott technológiai tudás és projekt-tapasztalat, amelyet nap mint nap kamatoztatni tudunk minden egyes ügyfelünk minőségi kiszolgálásánál. Küldetésünknek tekintjük, hogy olyan projektek magas
színvonalú kivitelezését valósítsuk meg, amelyek során ügyfeleink valós üzleti előnyökhöz jutnak.
Cégünk fő tevékenysége az egészségügyi- és szociális intézmények részére történő mosási szolgáltatás
nyújtása. (TEÁOR 9601 ‘08 Textil, szőrme mosása, tisztítás). Higiénikus mosási technológiánkkal minden igényt kielégítően és a törvényi előírásoknak teljesen megfelelő módon tudjuk ezeket a speciális
mosási igényű textíliákat kezelni. Főbb vevőink közé tartozik a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház is.
Vállalkozásunk működése stabil, árbevételünk évről évre növekszik. Évek óta értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 600 millió forintot. Saját tőkénk szintén növekszik, 2018-ban meghaladta 190
millió forintot.
Alkalmazottaink szakmunkás képesítéssel és egyéb, a munkavégzésükhöz elengedhetetlenül
szükséges tanfolyamok elvégzéséről szóló bizonyítványokkal rendelkeznek. Kapcsolatban állunk a
munkaügyi központtal és keressük a kapcsolatot a környező szakmunkás képző intézményekkel. Szoros együttműködést folytatunk a Marcali járási kormányhivatal munkaügyi osztályával, idén az együttműködést sikerült elmélyítenünk.
A projekt keretében 15 főt vettünk fel a meglévő munkavállalóink megtartása mellett. Az új munkavállalók felvételével az eddigi alvállalkozóink és munkaerőkölcsönző cégek bérmunkásai helyett a
feladatokat saját alkalmazottainkkal látnánk el, akik saját betanításunkkal a megfelelő minőséget,
színvonalat tudják tartani. A felvett munkavállalók közül 3 főtől szakképesítést vártunk el, 12 pedig
szakképesítés nélküli.

Alábbi munkakörökre vettünk fel új munkavállalókat az alábbi bruttó bérrel:
12 fő Kézi mosó, vasaló 161 000 Ft
1 fő Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 210 600 Ft
1 fő Általános irodai adminisztrátor 210 600 Ft
1 fő Egyszerű ipari foglalkozású 210 600 Ft
Új munkavállalók felvételével az volt a célunk, hogy egyrészt az eddigi alvállalkozó által végzett nagymennyiségű kézi mosó és vasaló munkákat házon belül delegáljuk minőségi szolgáltatás érdekében, másrészt célunk a folyamatos terjeszkedés, új piacokra való betörés, mint például a szállodaipar, vendéglátó ipari intézmények, ehhez létszámbővítésre, új munkavállalókra van szükség, hogy a
növekvő rendeléseket az eddigi minőségben, színvonalon és határidőkre teljesítsük.
A megvalósítási helyszín alkalmas volt (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.) az új munkavállalók
fogadására, a munkaköri tevékenységek végzésére, a szükséges infrastruktúra biztosított. A telephelyen öltöző, szociális helyiségek munkavállalók rendelkezésére állnak. Ezen felül a munkavégzéshez
szükséges eszközöket részben cégünk, részben pedig a szerződéses partnereink biztosították a velük
kötött megállapodásaink függvényében, melyek az alábbiak az adott munkakör kifejtésével bemutatva:
A beruházás keretében új, korszerű mosodai gépek és berendezések kerültek beszerzésre. A kézi mosó
-és vasalónőknek a szükséges felszerelései, mint például (vasalók, vasaló állvány, folttisztító, varrókészlet) beszerzésre kerültek. Feladatik közé tartozik textíliákon a foltok előkezelése; a hiányzó gombok
pótlása és kisebb javítások elvégzése, kézi mosás és vasalása a textileknek. Tehergépkocsi-vezetők,
kamionsofőrök járművei is beszerzésre kerültek, ők a textilek szállításáért felelősek. Egyszerű ipari
foglalkozású munkakörben alkalmazott személy fizikai természetű tevékenységeket végez, kézi anyagmozgatás, rakodás, a munkaterületek tisztítása, akinek munkaruhát biztosítottunk. Általános irodai
adminisztrátor napi szintű irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el, a cég
ügyintézési folyamataiban vesz részt, laptopot biztosítottunk a munkavégzéséhez.
A munkavállalóink új feladatokkal, gépekkel, eszközökkel ismerkedhettek meg cégünknél. Ebből
adódóan szélesebb körű ismeretre és gyakorlatra tehettek szert a mosodai gépek használata terén,
valamint munkavégzésüket fejlesztő belső oktatásokat is biztosítunk.
A társaság HR politikája és belső képzési, ösztönzési rendszere jelentős mértékben a Társaság vezetőjének nemzetközi környezetben, felsővezetői pozíciókban megtanult ismeretei és megszerzett tapasztalatai alapján került kialakításra és alkalmazásra. A társaság humán politikája a csapatmunkát, a korrekt együttműködést és a tudás, szakmai tapasztalat bővítésének támogatását helyezi a középpontba.
Somogy megye munkanélkülisége meghaladja az országos átlagot statisztikák szerint.
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