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CÉGBEMUTATÓ
„A befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló pozitív cselekvés”
Madridi Nyilatkozat (2002)

A

„Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a

„Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Társaság átalakulásával jött létre 2009. június 16-án.
A társaság székhelye Nyíregyháza, Lujza utca 4. szám alatt található. Jogelődjeinek működését is
figyelembe véve - Pro Rehabilitációs Kft., „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Társaság - a cég
1996 óta működik. A jogelődök 2001-től jelentős létszámú 1800-2000 fő közötti megváltozott
munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak folyamatosan.

Székhelyünk: 4400 Nyíregyháza, Lujza utca 4.

A

foglalkoztatott munkavállalók létszáma folyamatosan 2000 - 2200 fő között van, s a

dolgozói létszám 95 %-a megváltozott munkaképességű munkavállaló. Társaságunk alapító okirata
kiemelt célként határozta meg a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékkal
élő munkavállalók foglalkoztatását és annak elősegítését. Jelenleg 66 telephelyen működünk.
Telephelyeink az ország egész területén megtalálhatók, többségében a Dél-Alföldön, valamint a
Tiszántúl középső és északi részén.

A foglalkozási rehabilitáció keretében azon embertársaink aktív foglalkoztatása valósul meg,
akik megváltozott egészségi állapotuk miatt - önhibájukon kívül - kiszorultak a versenyszféra
munkaerő-piacáról. Munkahelyeket igyekszünk létesíteni számukra, ahol bizonyíthatják azt, hogy
hasznos tagjai a társadalomnak, annak ellenére, hogy munkaképességük megváltozott.
A megváltozott munkakésségű személyek munkaminőség terén felveszik a versenyt egészséges
embertársaikkal, mivel tevékenységük ugyan olyan értéket teremt.
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A

foglalkoztatás során elsődleges célunk, hogy a megváltozott munkaképességű munka-

vállalók számára a foglalkoztatást lehetőség szerint szakképzettségüknek megfelelő munkakör
biztosításával, szükség esetén betanítással, vagy átképzés segítségével valósítsuk meg.

Szervezetünk igen széleskörű tevékenységi körrel bír, ezáltal sokrétű lehetőséget biztosít a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához a megmaradt, illetve meglévő
képességeikre építve, mindez nagymértékben hozzájárul a foglalkoztatás terén a célcsoport
társadalmi integrációjának elősegítéséhez.

2015

végén országos felmérés alapján a „Pro-Team” Kft. lett Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megye legnagyobb foglalkoztatójaként számon tartva.

A megyék legnagyobb foglalkoztatói
Forrás: http://index.hu/chart/2015/11/26/megyek_cegek_foglalkoztatok/

TEVÉKENYSÉG
 Társaságunk fő tevékenysége konfekcionált textil termékgyártás. Textilipari tevékenység keretében forma- és munkaruházati termékek gyártása, lakásdekoráció, lakástextília készítése, és
ezekhez kapcsolódó szabás-varrás, gépi hímzés történik. A kézműipari termékek előállításának keretében munkavállalóink kézi készítésű minőségi szőnyegek előállítását végzik.
 Jelenleg új arculatváltás keretében cégünk szállítja a MÁV Zrt-nek formaruháját. (zakó,
nadág, blézer, mellény, ing) Rövid és hosszú újjú ingeit gyártunk a Magyar Postának.)
Téli eső és átmeneti kabátokat készítünk a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV részére. A Praktiker Áruházakba lakástextil termékek beszállítását végezzük.
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Faipari tevékenységünk között raklap és ládaelem gyártás történik hazai és olaszországi piacokra. Hálószoba- és kisbútor gyártását végezzük hazai bútorkereskedelmi hálózatot működtető partnerünknek.



Könyvkiadási tevékenységünkkel saját értékesítési hálózatunkat látjuk el termékekkel.



Szolgáltatásaink között szerepel bérvarrás, bércsomagolás, élelmiszeripari bérgyártás, termékösszeállítás, mosodai szolgáltatás.



Társaságunk nyit az innovatív tevékenységek irányába, ennek keretében az elmúlt időszakban
mikrobiológiai szaporító üzemet alakítottunk ipari és dísznövények szaporítására. A korszerű
táplálkozás követelményeit szem előtt tartó húsfeldolgozó üzemet nyitottunk.



Az elmúlt időszakban textilipari gépek, szállítóeszközök beszerzése, faipari és élelmiszeripari
technológiai bővítése történt.

CÉGPROFIL
Szerteágazó, de egymásra épülő, illetve egymást kiegészítő. Fejlesztéseink révén felkészültek
vagyunk a gépi technológiákhoz kötött tevékenységekre, emellett biztosítani tudjuk a nehezebben
gépesíthető egyszerre magasabb munkavállalói létszámot igénylő sor jellegű tevékenységek ellátását.

PARTNEREK
Együttműködő partnereink tevékenységi köre és megbízásaik jellege nagyon széles. Partnereink között egyaránt jelen vannak ismert multinacionális vállalatok, valamint kis- és közepes méretű magyar vállalkozások. Megbízóink kamatoztatni tudják széles körű gyártási tapasztalatainkat.
Elmondható, hogy az előállított termékeink minősége, használati értéke azonos a versenyszférából
kikerülő konkurens termékekkel, melyet a széleskörű referenciáink is hűen alátámasztanak.
A korábbi referenciák közül többek között kiemelhető a textilipar területén: Audi, Benetton, BMW,
GYSEV, MÁV, Michelin, Ortovox, Posta, Rendőrség, Va Bene,
Élelmiszeripar területén megemlítendő korábbi referenciáink: Auchan Magyarország Kft., Metro
Holding Zrt., Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., CBA Kereskedelmi Kft., Madal Bal Kft.
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REFERENCIA PARTNEREK
GYSEV

Magyar Posta

MÁV Zrt.

Praktiker Áruházak

Matusz Vad Kft.

Sole-Mizo Zrt.

Tranzit Food Kft.

Remy Automotive Hungary Kft.

Nyírfacukor Kft.

STI Petőfi Nyomda Kft.

Moriko Kft.

MÁV-Start Zrt.

Divián Megafa Kft.

Lugina Gmbh.

Kunszöv Textilipari Kft.

Lady-Line93 Kft.

Saint-Goben Kft.
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Társaságunkat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a 0080-00 lajstromszám alatt
nyilvánította akkreditált foglalkoztatóvá. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal védett
műhelyként RAT-18/2013 számon vette nyilvántartásba a társaságot.

A foglalkozási rehabilitáció eredményes megvalósítása érdekében foglalkozási rehabilitációs
szakmai programmal rendelkezünk, melynek megvalósítására rehabilitációs tanácsadókat és
rehabilitációs mentorokat alkalmazunk. Az általunk foglalkoztatott munkavállalók az életkoruk, a
megváltozott munkaképességük és alacsony iskolai végzettségük alapján halmozottan hátrányos
helyzetűek. Emiatt társaságunk a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében segítő
szolgáltatások igénybevételének lehetőségét is megteremtette a munkavállalók számára.

A

segítő szolgáltatások biztosítása mellett képzéssel, átképzéssel, személyiség- és kompe-

tenciafejlesztő tréningekkel segítjük a munkahely megtartását, az elsődleges munkaerő-piacra
történő kihelyezést. A társaság által biztosított humán- és munkaerőpiaci szolgáltatások, képzések,
átképzések, tréningek, a hátrányos helyzetű munkavállalói csoport munkaviszonyának fenntartását,
a munkahely megtartását, munkaerő minőségének javítását, humán-erőforrás fejlesztést, a dolgozók
munkaerő-piaci pozíciójának javítását szolgálják.

Munkavállalóink folyamatosan bizonyítják, hogy gazdaságunk értéket teremtő láncszemei.
Üzleti partnereink megrendeléseikkel elősegítik, hogy munkavállalóink a társadalom értékes és
megbecsült tagjai legyenek. Felelősségünk, hogy a piaci igények színvonalas teljesítése érdekében
az akadályozó tényezőket lebontsuk. Társaságunk vezetése elkötelezett e folyamatok
leghatékonyabb lebonyolításában.

„Valljuk, hogy cégünk eredményei a munkatársaink eredményei is.
Hisszük, hogy jövőnk az üzleti partnereink mind magasabb színvonalú kiszolgálásában és a folyamatos fejlődésben rejlik.”

Kerekes András Attila
Igazgató

