
 

 

 

 
 

Pomurska podjetja na okrogli mizi 2018 /  
A muravidéki vállalkozások a kerekasztalon 2018 

 
Pomurska gospodarska zbornica je 21.11.2018 v Murski Soboti, v sklopu projekta Right Profession II – 

Pravi poklic za razvoj regije, v času festivala mladih – IZUM pripravila okroglo mizo o kadrovskih 

potrebah v regiji ter o soočanju podjetij s pridobivanjem mladih v proces dela. Direktor Pomurske 

gospodarske zbornice Robert Grah je poudaril pomembnost dogodkov ob katerih mladi dobijo 

priložnost spoznati podjetja od blizu. / A Muravidéki Gazdasági Kamara 2018. november 21-én 

Muraszombatban kerekasztalt szervezett a Right Profession – Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért 

projekt keretében. A kerekasztalt a régió személyzeti igényeiről és a vállalkozások törekvéseiről, hogy 

a fiatalokat bevonják a munkafolyamatba az IZUM fesztiválon tartottak, amely a fiatalok számára 

van megszervezve minden éven. Robert Grah, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója 

hangsúlyozta azoknak az eseményeknek a fontosságát, amelyek lehetőséget adnak a fiataloknak 

arra, hogy közelről megismerkedjenek a vállalkozásokkal. 

 

Direktor podjetja Medicop Peter Podlunšek, je predstavil inovativno podjetje in pomen razvoja. 

Direktorica družbe Varis Sabina Sobočan je poudarila, da se brišejo meje med ženskimi in moškimi 

poklici in mlade povabila, da izberejo zaposljive poklice. Strokovna sodelavka za kadre v podjetju 

Elrad International Simona Kovač je povedala, da v podjetju zaposlujejo kader, s tehnično izobrazbo 

in znanjem tujega jezika. Vidik inovativnosti, na področju agronomije, je predstavil direktor družbe 

Paradajz Martin Žigo: najpomembnejša je vizija in želja. S tem se je strinjala vodja področja kadri in 

splošne zadeve v družbi Arcont mag. Metka Svetec Šooš, kjer odpirajo vrata mladim in nudijo 

možnost štipendiranja. Vodja obrata podjetja XAL Svetila Tadej Topolnik je poudaril, da nudijo 

zaposlenim možnosti razvoja ob inovacijah in moderni tehnologiji. O Akademiji Pomgrad je vodja 

Sanja Miljuš Herman pojasnila, da se odločitev o ustanovitvi akademije izkazala za uspešno. Andreja 

Sever, direktorica Službe za razvoj kadrov in izobraževanje pri GZS je predstavila vajeništvo; dr. Miha 

Lovšin, Center za poklicno izobraževanje, pa tekmovanje Euroskills. Okrogli mizi je v nabito polni 

dvorani, poleg svetovalnih delavk osnovnih šol, prisluhnilo lepo število učencev in staršev, ki so 

spoznali delovanje podjetjih ter dobili dobre smernice o tem, kje iskati uspešno poklicno pot. / A 

Medicop vállalkozás igazgatója Peter Podlunšek bemutatta az innovatív cégét és a fejlesztés 

fontosságát. Sabina Sobočan Varis igazgatója hangsúlyozta, hogy a női és férfi szakmák közötti 

határokat törlődnek, és a fiatalokat felhívta, hogy olyan szakmát válasszanak, amelyikkel munkát is 

kapnak. Az Elrad International cég Humán erőforrás szakértői munkatársa, Simona Kovač elmondta, 

hogy a vállalat olyan személyzetet foglalkoztat, akik technikai képzéssel és idegen nyelvi készségekkel 

rendelkeznek. Martin Žigo, a Paradajz vállalkozás igazgatója bemutatta az agrárágazat innovációs 

aspektusát: a legfontosabb az elképzelés és a vágy. Ezzel egyetértett az Arcont vállalkozás emberi 

erőforrás és általános ügyek vezetője is, mag. Metka Svetec Šooš. Ők szívesen fogadják a fiatalokat és 

ösztöndíjakat is kínálnak nekik. A XAL Svetila társaság vezetője, Tadej Topolnik hangsúlyozta, hogy 

lehetőséget nyújtanak a munkavállalók számára az innovációval és a modern technológiával való 

fejlesztéshez. A Pomgrad Akadémia vezetője, Sanja Miljus Herman elmagyarázta, hogy az Akadémia  



 

 

 

létrehozásának döntése sikeresnek bizonyult. Andreja Sever, a Kereskedelmi és Iparkamara 

Humánerőforrás-fejlesztési és Képzési Osztályának igazgatója ismertette a gyakornoki rendszert; dr. 

Miha Lovšin, Szlovénia Szakképzési Központjából pedig az Euroskills versenyt mutatta be. Kerekasztalt 

egy zsúfolt teremben az általános iskolák tanácsadói mellet a tanulók és szülők meg nagy száma 

figyelte, akik megismerték a vállalkozások működését és jó útmutatást kaptak, hogy milyen területen 

kell keresni a sikeres karriert.  

 

 

Tema je očitno bila zelo aktualna, saj je bila kino dvorana centra Maximus v Murski Soboti nabito polna. /  
A téma nyilvánvalóan igen aktuális volt, hiszen a muraszombati Maximus központjának a mozi terme tele volt. 

 

 

 

 


