
<a target="_blank" class="td" href="http://www.mfor.hu/cikk.php?article=24203">Call-centeresként kapnak lehetõséget a látássérültek </a> - Humánerõforrás Portál | HR Portal

Feladó: Sectorbridge [fodor.zsuzsa@sectorbridge.hu] 
Küldve: 2006. július 11. 13:26 
Címzett: Almási Martina 
Tárgy: még vak cikk 
 
Call-centeresként, kapnak, lehetõséget, a, látássérültek, "> 

Jelenleg 9793 cikk érhetõ el oldalunkról. 
Legyen a HR Portál a kezdõoldalam! 

2006. július 11., Nóra, Lili 

         

   Fõoldal
   Legfrissebb
   HR hírek
   A nagyvilágból
   Vállalati hírek
   Állások
   Portré
   Magazin
   Oktatáspolitika
   HR-események
   Bérkalkulátor - 06
   Szabadság-számoló
   FEOR-keresõ
   HR-szótár

   HR-szakma
   Toborzás
   Szervezetfejlesztés
   Kompenzáció
   Képzés-fejlesztés
   Kommunikáció
   Elbocsátás
   Béren kívüli
   Cafeteria
   Munkajog
   Munkakör
   HR Informatika
   Teljesítményért.
   Munkaerõpiac
   Munkavédelem
   Tréning
   Tanulmányok
   Linktár

ÁLLÁSOK
Humánpolitikai vezetõ 
2006. 06. 29.

Fõoldal >> Munkaügyi hírek rovat 2005.12.20.
Call-centeresként kapnak lehetõséget a látássérültek  

A nagyvállalatokat vette célba az a program, mely a telefonos ügyfélszolgálati piacon 
próbálja a vak és gyengénlátó munkavállalókat álláshoz juttatni, írja a Népszabadság. 
 

A látássérültek különösen rossz munkaerõ-piaci helyzetén segíthet a Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és az Együtt a 
Munkaerõpiac Fejlesztéséért Alapítvány közös programja. Terveik szerint januárban 
egy telemarketing kézikönyv jelenne meg, áprilisig pedig tréningeket szerveznek, ahol 
a vállalatok a látássérültek alkalmazásának lehetõségeivel ismerkedhetnek. 
 
A hazai call-center piac nagy lehetõség a 38-40 ezer látássérült és vak aktív 
munkavállaló számára, akik közül mindössze 10-14 százalék folytat keresõ munkát. A 
program segítségével szeretnék felhívni a munkaadók figyelmét a látássérültek 
foglalkoztatásának legjobb nemzetközi gyakorlatára, valamint a foglakoztatáshoz 
kapcsolódó állami támogatásokra. Leginkább a call-centerek, az ügyfélszolgálatok 
területén próbálnak eredményeket elérni, de a gyógymasszõrök alkalmazásában is 
egyre több lehetõséget látnak. 
 
Nyugat-Európában már számos wellness-központ mûködik, ahol látássérült 
masszõröket alkalmaznak, de Thailföldön is gyakori, hogy vakok gyúrják a 
benzinkutaknál a megfáradt autósok vállát. A szervezõk szerint a vakok szerény 
lehetõségeik miatt jobban megbecsülik munkájukat, lojálisabbak, kitartóbbak, és nem 
töltik kávézással, böngészéssel a munkaidejüket, mint egészséges kollégáik, 
olvasható a Népszabadságban. 
 
Kapcsolódó anyagok: 
Jól keresnek az ügyfélszolgálatosok 
Közeleg a virtuális recepciósok kora 
Motivált munkatársak kellenek az ügyfélközpontokba 
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