LEGNAGYOBBAK PARTNERE,
LEGKISEBBEK TÁRSA

MIÉRT EGYENLŐ A
MELÓ-DIÁK A DIÁKMUNKA FOGALMÁVAL?
A MELÓ-DIÁK az első iskolaszövetkezetként alakult
meg 1983-ban. Azóta is piacvezetők vagyunk, kiemelkedő teljesítési mutatókkal rendelkezünk. Mi
foglalkoztatjuk a legtöbb diákot, a legtöbb vállalatnál.
Szolgáltatás struktúránk lehetővé teszi az olyan
multinacionális világvállalatok HR és termelési folyamataiba való bekapcsolódást, mint a Coca-Cola, a

A MELÓ-DIÁK a legnagyobbak partnere és a
legkisebbek társa.

TESCO vagy az Unilever. Ugyanakkor
mindazokat a kis- és közép vállalkozásokat is ellátjuk a megfelelő munkavállalókkal, akik meglátják az értéket
ebben a rugalmas foglalkoztatási

formában. Ezáltal lesz a MELÓ-DIÁK valós találkozási pontja a diákok és a vállalatok érdekeinek.
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EGY CÉG DIÁKMUNKA NÉLKÜL

AZ ÖN CÉGE
DIÁKMUNKÁVAL

Előfordult már Önnel, hogy a váratlanul

A

megnövekedett forgalom elképesztő

többé

nem

fordulhat elő, hogy nem tudja
Nincs többé munkaerő hiány miatt
nem teljesített megrendelés.

terhet rótt a kollégáira? Ezen nyilván
tovább rontott az a tény, hogy a dolgozói állományt nem könnyű, és egyál-

kiszolgálni

a

gyorsan

változó

ügyféligényeket. Akár 48 órán
belül nagy létszámú munkaerőt

talán nem olcsó változtatni egyik

Kényelmes: nincs adminisztráció

napról a másikra. Nem is beszélve az
ezáltal keltett belső feszültségekről.
Ráadásul manapság a fiatalok, főleg

MELÓ-DIÁK-kal

vonhat be, méghozzá úgy, hogy
közben mentesül a toborzási
és a kiválasztási procedúrától.

Kollégái leterheltek

Akár 48 óra att munkaerő

És emellett az adminisztrációs
nehézségekről is elfeledkezhet.

az igazán tehetséges és motivált pályakezdők elérése és bevonása rendkívül

Nincs fizetett szabadság, se táppénz

nehéz. Legtöbbször hiányzik a munka-

Önnek csupán le kell adnia a
kívánt létszámot, amelyről egy

tapasztalat és nem áll rendelkezésre

egyszerű

elegendő információ a döntéshez.

majd.

A toborzás nehéz és
időigényes feladat

Mentesül a toborzás, kiválasztás
feladatai alól

költségszámlát

kap

Felejtse el ezeket a nehézségeket, és

Az általunk biztosított munka-

változtasson segítségünkkel!

erő felpezsdíti a vállalatát, és
Vérfrissítés a szervezetnek

Nehéz és kockázatos az utánpótlás
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utánpótlást is biztosíthat!

Kockázatmentes
utánpótlás nevelés

5.

MI AZ A DIÁKMUNKA?

DIÁKMUNKA
EGYSZERŰEN

Ez egy speciális foglalkoztatási lehetőség, ami a
világon ebben a formában egyedülálló módon

És mindez a gyakorlatban is nagyon egyszerű! Egy

csak Magyarországon létezik. Célja a fiatalok mun-

átlagos munkaszerződés megkötési idejének a fele

kaerőpiacra való belépésének segítése, és ezáltal a

elegendő ahhoz, hogy létrejöhessen az együtt-

vállalatok támogatása.

működésünk. Ez egy kötelezettségmentes keretszerződést jelent, ami korlátlan lehetőséget biztosít.

A diákmunka intézményének színtere az iskolaszövetkezet, melyek közt a MELÓ-DIÁK a legnagyobb.

Ugyanis ettől kezdve az Ön dolga csak a munkaerő

Rajtunk keresztül az Ön számára is elérhetőek en-

megrendelése. Mi garantáljuk, hogy időben, belép-

nek a speciális foglalkoztatási formának az előnyei.

tetve és felkészülten jelenjenek meg a diákok. Minden adminisztrációt elvégzünk, és a ledolgozott

MIK AZ ELŐNYEI?

munkaórák alapján költségszámlát állítunk ki.

A cége számára rendkívül kedvező feltételeket biz-

Tehát egyetlen szerződés megkötésével korlátlan

tosít a fiatal, még iskolapadban ülő diákok foglalkoz-

munkaerő áll az Ön rendelkezésére.

ez a nyilvánvaló társadalmi haszon mellett megtakarítást is jelent Önnek.
A munka törvénykönyve alapján az általános
foglalkoztatási szabályok ugyanúgy érvényesek a
diák dolgozókra – azzal a különbséggel, hogy Önnek
nem kell szabadságot vagy táppénzt fizetnie utánuk.
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“ Egyetlen

szerződés
megkötésével
korlátlan diák
munkaerő.

“

tatása. Nem terheli járulékfizetési kötelezettség, így
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EZT ADJA A MELÓ-DIÁK
Gyorsan nagy
létszámú munkaerő

25%
megtakarítás

Bármilyen
munka

Országos
lefedettség
építve

Országszerte összesen 40 irodával

keveseb-

állítjuk, hogy a legtöbb diák munka-

rendelkezünk. Ennek köszönhetően

be kerül egy munkavállaló a direkt

vállalónk egyenértékű tagjává tud

lehetőség van a komplexebb, akár

foglalkoztatással szemben. Sőt, a

válni az Ön csapatának. Legyen szó

területeken átívelő munkaerő igények

diákok zsebében is több marad, így

fizikai- vagy szellemi tevékenységről,

kielégítésére is.

számukra is megéri ez a lehetőség.

szak- vagy speciális tudást igénylő

Segítségünkkel nem lesz kiesés az

A

speciális

üzletmenetben, hiszen rövid időn

hetően

belül biztosítjuk a szükséges létszámú
diákot.

szabályoknak

Önnek

25%-kal

köszön-

Partnereink

tapasztalatára

munkáról.

Szaktudás
bevonása

Egész
évben
A MELÓ-DIÁK szolgáltatása kényelmes és rugalmas,

Diákjaink jelentős része a felsőoktatás-

A diákmunka nem csak a szünidő-

ban vagy különböző szakképzésekben

ben

vesz részt. Ennek köszönhetően képe-

egész évben, a hét minden nap-

sek elvégezni az összetettebb, speciá-

ján, éjjel-nappal végzik a dolgukat.

lis szaktudást igénylő feladatokat is.
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érhető

el.

A

munkavállalók

amelyet ha kipróbál, akkor garantáltan használni
fogja a jövőben is. Megoldjuk a személyzeti gondokat, így Ön fókuszálhat stratégiai feladatokra.
Kérjen egyedi ajánlatot on-line a www.melodiak.hu
címen, vagy a személyes vállalati kapcsolattartójától.
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KÖLTSÉGHATÉKONY
FOGLALKOZTATÁS
A diákmunka a munka törvénykönyvének speciális szabályai alá tartozó foglalkoztatási forma. A
MELÓ-DIÁK-kal Ön is rendkívül kedvező feltételekkel juthat munkaerőhöz. A hagyományos, teljes
munkaidős foglalkoztatáshoz képest akár 25%-ot is
megtakaríthat.

25%

DIÁK MUNKAVÁLLALÓ
NETTÓ BÉRE
100.000 FT

BÉREN
MEGTAKARÍTÁS
KÍVÜLI a főállású foglalkozKÖLTSÉGEK*
tatáshoz képest*
47.059 FT
50.191 FT

SZOLGÁLTATÁSI
FOLYAMATUNK
Összehozzuk a tehetséges fiatalokat az Ön cégével. A teljes folyamat
menedzselésével biztosítjuk, hogy

* példa adatok 2016-ra vonatkozóan, a foglalkoztatás költsége
területenként és pozíciónként eltérő lehet.
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minőségi dolgozókat, és ezáltal
többlet értéket kapjon tőlünk.

11.

A MELÓ-DIÁK EGY
CÉGVEZETŐ SZEMÉVEL

A MELÓ-DIÁK EGY DIÁK
SZEMÉVEL

“MELÓ-DIÁK Kft. több éve megbízható partnere a

“Még 2013-ban, az egyetem első évében kezdtem el

Cinema City mozihálózatnak. Cégünk országosan

a MELÓ-DIÁK-nál dolgozni. Szinte bármilyen munkát
elvállaltam, egyrészt szükségem volt a pénzre,

20 mozit üzemeltet, így nagyon fontos volt szá-

másrészt úgy gondoltam, hogy így sok tapasz-

munkra, hogy olyan vállalatot találjunk a diák

talatot szerezhetek.

alkalmazottaink toborzására, akik mind a 13
városban, ahol jelen vagyunk, el tudják lát-

Először áruházi és fizikai munkákat, hos-

ni ezt a munkát.

tesskedést, reklámanyag terjesztést válszezonálisan,

laltam. Egy évvel később, másodéves

filmekhez kötődően is változhat, ezál-

közgazdászként, úgy gondoltam, hogy

A

mozi

üzemeltetés

tal az igények is arra, hogy mennyi

ideje megpróbálkoznom a szakmám-

diák-munkásra van szükségünk. Ezt a

nak megfelelő munkakereséssel.

MELÓ-DIÁK probléma nélkül tudja meA MELÓ-DIÁK mentora ajánlott több le-

goldani.

hetőséget is, végül egy termelő vállalat
HR osztályán lettem asszisztens. Mindenkit

Az így hozzánk kerülő diákok sok esetben le-

bátorítok arra, hogy próbálja ki magát a munka-

hetőséget kapnak az állandó alkalmazottá válás-

erőpiacon, hisz így több lehet az átlagnál.”

ra, a mozin belüli feljebb jutásra. Így fontos, hogy a
MELÓ-DIÁK minőségi munkaerőt irányít cégünkhöz,
akik az utánpótlásban is szerepet vállalnak a
gyakorlatszerzést követően.”
Buda Andrea
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Marketing és PR igazgató
Cinema City

Gáll Anikó
Egy kedves volt diákunk
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ORSZÁGOS IRODAHÁLÓZAT

Tatabánya

Békéscsaba

Budapest

Cegléd

Debrecen

Dunaújváros

Eger

Esztergom

Gödöllő

Gyöngyös

Győr

Jászberény

Kaposvár

Kecskemét

Keszthely

Marcali

Miskolc

Mosonmagyaróvár

Nagykanizsa

Nyíregyháza

Pápa

Pécs

Salgótarján

Siófok

Sopron

Szarvas

Szeged

Székesfehérvár

Szekszárd

Szolnok

Szombathely

Tatabánya

Vác

Veszprém

Zalaegerszeg

FŐBB REFERENCIÁINK
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www.melodiak.hu

