Tisztelt Asszonyom/Uram!
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, (MGYOSZ) tisztelettel meghívja Önt a
szövetség által a munkaerőpiac aktualitásai és a szakképzés jövője témákban rendezett
eseményre.
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiemelt prioritásnak tartja a szakképzés
fejlesztését. A minőségi szakképzés és a munkaerőpiaci helyzet javítása elengedhetetlen a
gazdaság versenyképességének növeléséhez, a bérek felzárkóztatásához. Ennek egyik feltétele
az érdekeltekkel folytatott párbeszéd és az eredményes együttműködés.
A szakmunkák feladatkörei jelentősen megváltoztak az elmúlt években, a szakmunka sok
esetben már nem fizikai munkát jelent, speciális képzettséggel rendelkező, megfelelően
motivált szakembereket igényel. Az MGYOSZ véleménye szerint a törvényi keretek adottak
az eredményes szakképzéshez, de számos, hosszabb idő alatt kialakult probléma terheli a
rendszert. A végzettséget szerző diákok portfóliója jelentősen eltér a gazdaság valós
igényeitől, mind minőségében, mind megoszlásában. Az MGYOSZ szerint a szakképzés
strukturális átalakítása elengedhetetlen, a rendszer problémáinak feltérképezésében kiemelt
szerepet kell biztosítani a szakmunkásokat foglalkoztató hazai vállalatoknak.
Szövetségünk egy országos, minden megyére kiterjedő eseménysorozatot szervez, melynek
célja, hogy meghallgassa és összegezze a munkaerőpiac és a szakképzés problémáit, valamint
az érintettek (munkaadók, munkavállalók, önkormányzati képviselők, a szakképzéssel
foglalkozó intézmények vezetői) bevonásával közös megoldásokat találjon.
Az eseménysorozat részeként Szolnok városában is tartunk egy sajtónyilvános eseményt,
mely keretében Dr. Versitz Éva, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán
igazgató tájékoztatja a helyi munkaadókat és a szakképzéssel foglalkozó intézmények
vezetőit, a regionális munkaerőpiac és a szakképzés helyzetéről, illetve a városvezetés
témához kapcsolódó terveiről.

Az esemény tervezett időpontja és helyszíne:
•

2017.11.15. (09.00-13.00 óráig/ 08.30 regisztráció)

•

Hozam Hotel (5000 Szolnok, Mária út 27.)

Az esemény tervezett témái:
•

Regionális munkaerő piaci helyzetkép ismertetése, munkaerőhiány kezelésének
lehetséges eszközei

•

Szakképzés problémái, fejlesztendő területei, illetve javaslatok a megoldásra

•

Az MGYOSZ, mint az egyik legnagyobb hazai munkaadói érdekképviseleti szervezet,
munkájának bemutatása

Részvételi szándékát kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségen: tomcsik@mgyosz.hu

Budapest, 2017. október 27.

Üdvözlettel:

Gablini Gábor
MGYOSZ alelnök

