Fémrovat

Hűségesek 2.
Bármerre nézek, mint mágneshez a vas, úgy tartoznak hozzá iparágunk cégeihez
azok a hűséges és lojális kollégák, akik sokunk számára emberileg és szakmailag is
követendő példák lehetnek, és akiknek bemutatására fémrovatunkban a második
alkalmat szenteljük, terjedelmi korlátok miatt ezúttal is a teljesség igénye nélkül.
dr. Vitányi Márton

Benkó István, területi igazgató, Ereco Zrt.

Kiss István, kereskedelmi igazgató, MÉH Zrt.

M

ár 16 éve erősíti az Ereco csapatát. Emlékszem, fiatal kollégaként milyen nagy lelkesedéssel cipelt fel a Vargahegyre, hogy a jogász
gyereknek megmutassa fentről a DAM-ot és a salakhegyeket. Azóta sok hulladék megolvadt a kohók kemencéjében – sajnos már nem a DAM-ban
–, de Pista folyamatosan stabil támasza a cégnek
az északkeleti régióban. Alapigazságként lehet
megfogalmazni, hogy amelyik fémhulladékról ő
nem tud, az nincs is. Hihetetlen érzékkel kutat fel
minden egyes kilónyi vasat, rezet, alumíniumot. De
nem csak a kereskedés van a vérében, hanem kohász múltjának köszönhetően az anyagismeret is.
Kollégáival segítőkész, csendes, higgadt, de határozott. Kiváló kapcsolatteremtő és -ápoló, a régióban fogalom a neve. Ő a „Benkópista.”

Jámbor Levente, üzletkötő, Mü-Gu Kft.

L

evente 2005 óta dolgozik a Mü-Gu-nál, azóta szinte mindent megélt már nálunk, amit a
hulladékos szakmában az
elmúlt időszakban meg
lehetett, mondja róla
Hoffmann Nándor ügyvezető. Cégéhez mindvégig lojális maradt, és az elmúlt 12 évben semmit nem
kopott fiatalos lendülete és humorérzéke; csapatunk
egyik színfoltja. Ismer a szakmában mindent és mindenkit. Munkáját az odafigyelés és a megoldásra törekvés jellemzi, és szerencsére a mai napig változatlan gyakorisággal hangzik el nálunk: „Köszi Levi”

A fémrovat támogatója:
www.intermetal.hu
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H

űségét a szakmához
mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy 28
évet töltött el a Diósgyőri Acélművekben, s
ahogy ő mondja: „akit
az acél füstje megcsapott, az nem hagy fel ezzel a szakmával, örökre rabul ejti”. Nagyon jó főnök, kapcsolata a kollégákkal
inkább baráti. Nem parancsol, szinte mindig kér,
és mindent megköszön, nyilatkozik róla kollégája.
Pista pozitív beállítottságú, jó humorú ember. Sok
mindent átélt, a nehéz időkben is optimizmus sugárzik belőle. A legkényesebb helyzetekben, a
legkiélezettebb piaci küzdelmek közepette is diplomatikusan nyilatkozik a versenytársakról. Szereti a
szép, különleges autókat és a gyorsaságot. Üzenjük
neki, vigyázzon az utakon magára!

Mikola Rita, kereskedelmi igazgató, Fegroup Invest Zrt.

E

gy hölgy, aki véletlenül sem a pozitív
diszkrimináció miatt került ebbe a férfias mezőnybe! Rita 1996 óta
dolgozik a szakmában,
a Fegroup csoportnál.
Akkumulátor hulladékok begyűjtésével kezdett,
majd az értékesítés is a feladata lett a hulladék akkumulátorok kereskedelmében évtizedek óta meghatározó cégnél. Ezt követően feladatköre kibővült
az elektronikai hulladékok begyűjtésével, értékesítésével, majd e két hulladékcsoport kereskedelmi
apparátusának kereskedelmi irányításával. A szakma és a cég végtelenül hűséges, lojális és széles tudással bíró szakembere, amit alaposságával, szorgalmával, kitartásával, az új tudás iránti vágyával ért
el, mondja róla Ulrichné Deszpot Mária gazdasági
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