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a szakszervezeti tisztségviselők pedig online
módon vehettek részt.
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Taglétszám alakulása

AHFSZ konferencia
Az idei évben, november 10-11-én
tartottuk meg a szokásos kétnapos, éves
AHFSZ konferenciánkat.
Részben
online
módon
került
megrendezésre a rendezvényünk, amelyen a
szervezők, az előadók és a meghívott
vendégek az ETO Park konferencia termében,

A konferencia első napján, több éves
hagyomány, hogy az Audi Hungaria Zrt. teljes
igazgatósága is eleget tesz a szakszervezet
meghívásának. Kihasználva a párbeszéd
lehetőségét, a konferencia résztvevői ilyenkor
több, a vállalatot érintő témát tárgyalnak
meg. Az igazgatóság az előadása során
visszatekintett az elmúlt év eseményeire,
valamint
részletesen
kitértek
az
aktualitásokra és a jövőbeli stratégiai
kérdésekre. A konferencián téma volt az SCC
(Shared Competence Centre),az AHAM
projekt (Audi Hungaria Aktívan a Munkában
program), a transzformáció kihívásai, a
termékportfóliók változásai, termeléssel
kapcsolatos kérdések, illetve alapvető HR
mutatószámok és néhány személyügyi téma
is. Természetesen az előadások végeztével a
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szakszervezet tisztségviselői kérdéseket is
tehettek fel.
Az idei konferencia első napján, meghívott
nemzetközi vendégek is jelen voltak. Flavio
Benites, a wolfsburgi IG Metal szakszervezet
vezetője, Jolana Julkeová a pozsonyi Moderné
Odbory VW szakszervezet elnöke, valamint
Dušan Chalupa a Moderné Odbory VW
elnökhelyettese és Karol Vojtík a Moderné
Odbory VW elökségének tagja is pozitívan
nyilatkoztak a meghívásról, illetve a
konferenciáról.
A konferencia második napján, már csak az
AHFSZ elnöksége és a bizalmi tisztségviselők
vettek részt, ahol közösen az AHFSZ belső
témáit beszéltük át.
Németh Sándor, szakszervezetünk elnöke a
konferenciával kapcsolatban a következőket
mondta: Azt gondolom, hogy az idei évben
megint egy jól struktúrált rendezvényen,
komoly és a munkatársainkat érintő témákat
sikerült átbeszélnünk.

Nagyon
fontos
számunkra,
hogy
megteremtsük annak a lehetőségét amikor a
szakszervezeti tisztségviselőink közvetlenül
kérdezhetnek az igazgatóságtól. Remélem ez
a hagyomány még sokáig megmarad és így
még közelebb hozhatjuk a munkatársakat a
vállalat vezetéséhez.
Németh Kinga, az Audi Hungaria Zrt.
Személyügyért és szervezetért felelős
igazgatósági tagja szerint: Örülök, hogy
igazgató társaimmal együtt ismét egy nagyon
transzparens, konstruktív és mindenekelőtt
nyílt
szemléletű
AHFSZ
konferencián
ülhettünk egy asztalhoz a munkavállalói
érdekképviselettel, nemzetközi részvétellel
és igazán megtisztelő, hogy az AHFSZ
tisztségviselői ilyen sokan követtek minket az
online térből és tették fel kérdéseiket a
színvonalas rendezvény során. Fontosnak
tartom, hogy jövőt érintő kérdésekről
közösen alkottunk véleményt. Biztos vagyok
benne, hogy együttműködésünk tovább
fejlődik és ebben a bizalmi légkörben
dolgozunk együtt a jövőben is.
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