
 
 

Kedves Kollégáim, 
 
 
Bizonyára sokan hallottatok már arról, hogy 2014-ben a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. elnyerte a családbarát 
munkahely megtisztelő címét.  Mindehhez hozzásegítettek azok a családbarát intézkedéseink és jótékonysági 
szerepvállalásaink, melyeket évek óta működtetünk a vállalatnál.  
A teljesség igénye nélkül a karitatív szervezetekkel való együttműködéshez sorolhatók a Magyar Vöröskereszt, a 
gyergyóújfalui gyermekotthon támogatása, véradások szervezése.  
Családbarát intézkedéseink közül megemlíthetjük az atipikus foglalkoztatási formák széles körű alkalmazását 
(részmunkaidő, határozott idős foglalkoztatás, munkaerő kölcsönzés), a Babacsomag ajándékozási folyamatunkat, a 
Gyesről visszatérők foglalkoztatását, a rajzpályázati programunkat, a családi napot, az iskolakezdési támogatást, 
valamint az épp most debütáló balatonvilágosi üdülési lehetőség biztosítását is.  
 
Annak érdekében, hogy tovább bővítsük Családbarát intézkedéseink körét, idén a vállalat vezetése úgy döntött, hogy 
elindítja a WSZL nyári gyermekmegőrzési programját. A megőrző működtetését az a gondolat keltette életre, hogy 
még szélesebb körű támogatást nyújthassunk kisgyermekes kollégáinknak, akiknek a nyári időszakban évről évre 
fejtörést okoz, hogy miként oldják meg a gyermek felügyeletet munkaidejük alatt. 
 
A vállalat a C1-es épületben kialakít egy 10-15 gyermek felügyeletére alkalmas megőrzőt, melyet június 22-től 
nyitunk meg a 3 és 10 év közötti gyermekek számára, és ahol augusztus 20-ig várjuk Őket szeretettel. Terveink 
szerint hétköznapokon reggel 6:00 és délután 17:00 között fogjuk nyitva tartani a megőrző kapuit és ez időszak alatt 
a gyermekek felügyeletét szakképzett pedagógus fogja ellátni.  
 
Ahhoz, hogy minél színesebb és élvezetesebb körülményt tudjunk biztosítani a gyermekek számára, igyekszünk 
sokféle játékot és szórakozási lehetőséget megteremteni, ugyanakkor örömmel fogadunk otthonról behozott, már 
nem használt, megfelelő minőségű játékokat, színes ceruzákat stb. Amennyiben ilyennel rendelkeztek és szívesen 
felajánljátok, kérem hozzátok be a HR osztályra (F1-es épület 2. emelet), ahol összegyűjtjük és felhasználjuk a 
megőrző színesebbé tételéhez! 
 
Ezen túlmenően, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást tudjunk nyújtani, szeretnénk egy becsületkasszát 
működtetni, amelybe várjuk valamennyi kolléga hozzájárulását. Mindenki annyival támogathatja, amennyivel tudja, 
vagy amennyit megengedhet magának. A becsületkasszáról, annak elhelyezéséről a későbbiekben fogunk 
tájékoztatni Benneteket. Kérjük, segítsétek a programot azzal, hogy hozzájárultok egy kis adománnyal! 
 

                
 



 
 

 
 
 
 
További fontos információ: 
 

 A B1-es épületben lévő Kis gólya étteremben gyermek menü lesz elérhető ezen időszak alatt, de az 
étkeztetést minden szülőnek önállóan kell megoldania. A megőrzőben mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, 
teakonyha evőeszköz rendelkezésre áll, de az ételt mindenkinek biztosítania kell a gyermek számára. 

 Kültéri programokra a BILK adottságaira való tekintettel nem lesz lehetőség.  
 
 
Kérdés esetén forduljatok bizalommal az alábbi kollégákhoz: 
 
 
Ambrus Gézáné   20 319 7680  ambrus.gezane@waberers.szemerey.hu 
 
Takácsné Udvardi Anita  30 660 8290  takacsneudvardi.anita@waberers.szemerey.hu 
 
Dániel Dorina   30 610 4809  daniel.dorina@waberers.szemerey.hu 
 
Mikulás Éva   30 985 6131  mikulas.eva@waberers.szemerey.hu 
 
Papp Sándor   70 488 6955  papp.sandor@waberers.com 
 
 
Bízom abban, hogy a Gyermekmegőrző sikeresen tehermentesíti majd a szülőket és valamennyi gyermek 
megelégedettségét szolgálja majd! 
 
Üdvözlettel: 
 
Barna Zsolt 
Ügyvezető igazgató 
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