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S.C. SSM & SIU S.R.L.
Mottó: „a mi kezünkben biztonságban van a céged!”
A cég alapítóinak szociális érzékenysége és elköteleződése irányította a ﬁgyelmüket a munkaterületek biztonságosságánál mutatkozó hiányokra.
Az erdélyi mezőcsávási székhelyű vállalkozás 2008 óta tevékenykedik a munkahelyi biztonság, egészségvédelem, a munkahelyi vészhelyzetek megelőzése területeken. A céget azzal a célkitűzéssel alapították, hogy
teljeskörű tanácsadást és segítséget nyújtsanak e szerteágazó szakterületen. A dinamikus, szociálisan érzékeny, magas szakmai tudással rendelkező munkatársak külső akkreditált akkreditált szolgáltatást nyújtanak.
Közreműködésükkel a legváltozatosabb partnerkör tud harmonikus, biztonságos, az emberi életet nem veszélyeztető produktív munkát végezni. Azon kevés vállalkozás közé tartozik, amelyik a kezdetektől fogva kiemelkedő szakmai tudással rendlkező munkatársakkal magas színvonalon végzi munkáját. Büszkén hangoztatják,
hogy a SS. & SIU mára több, mint 650 vállalkozással áll állandó szerződéses kapcsolatban Erdély teljes területén.
A SSM & SIU S.R.L. dolgozói különböző életkorral, szakismerettel, érdeklődési körrel rendelkeznek, melynek
köszönhetően garantált a személyre szabott, magas színvonalú, gyors és hatékony szolgáltatás. A folyamatosan változó kihívásoknak a munkatársak állandó szakmai továbbképzéseken bővített tudással felelnek meg.
Az elvégzendő munka három fő elve:
– jogszabályi megfelelés,
– gyors, hatékony tanácsadás,
– ügyfélorientált munkavégzés
Napjainkra a SSM & SIU S.R.L. két munkapontú vállalkozássá bővült.
2012-ben indult a cég mezőgazdasági ága, diós ültetvény telepítésével és bogyós gyümölcsök termesztésével,
kihasználva a települések földrajzi fekvését, a földek termő kapacitását és az éghajlat adottságait. A gazdálkodás jelenleg 5 hektáros területen valósul meg azzal a céllal, hogy a területnövekedés folyamatos legyen.
Nagy segítség volt a 2017.évben elnyert gazdaság- fejlesztési támogatás, melyet a cég a Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodáján keresztül pályázott meg. A támogatás segítségével sikerült termékminőségben és mennyiségben is versenyképessé válni. Nyersanyagaik a feldolgozók és viszonteladók körében egyre
népszerűbbek. Késztermékeiket üzletláncok és a turizmusban tevékenykedő vendéglátó helyek vásárolják előszeretettel. A dinamikus mennyiségi és minőségi növekedés lehetővé teszi a közlejövőben az Európai Union
belüli terjeszkedést is.
Mindkét tevékenységi ágazatban további fejlesztések megvalósítása a cél.
Munkavédelem területén a nagy álom, hogy az állandó kihívásoknak való még tökéletesebb megfeleléssel, a
problémák mind jobb megoldásával elősegíteni a munkahelyi balesetek, vészhelyzetek, tűzkárok minimalizálását.
A 2018-ban elindult mezőségi térségbeli panzió megépítésével a helyi vidéki turizmus
és vendéglátás fellendítése megfogható közelségbe került. A panzióban a vendéglátáshoz legnagyobb részben a helyben termelt, előállított alapanyagokat fogják felhasználni.
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„Megfelelő
munkakörülmények
biztosításával nő az elégedettség, a
hatékonyság, a szakképzettség, vagyis végső
soron nő az árbevétel”
Szabó Zoltán Győző ügyvezető igazgató
SSM & SIU S.R.L.
A baleset fájdalmas a megelőzés nem! – hirdeti a SSM & SIU KFT. Vajon
mennyire biztonság-tudatosak a vállalkozások? Mennyire fontos
cégérték ma a veszélytelen munkakörnyezet?
Sajnos azt kell mondanom, hogy ez a terület még sok kívánni valót hagy maga után,
az EU szerinti követelmények teljesítése lassan halad, pedig kulcsfontosságú a
biztonságos, veszélytelen munkavégzés, hiszen életünk jelentős részét a
munkahelyünkön töltjük. Szinte nincs olyan munkahely, ahol a munka
sajátosságaiból adódóan ne következne be valamilyen baleset, vagy ilyen jellegű
probléma. Viszont az is megállapítható, hogy az egyre szigorodó elvárások,
munkahelyi oktatások miatt, ha nem is drasztikusan, de évről-évre csökkennek a
munkavégzés közbeni balesetek. Szomorú igazság az is, hogy az elmúlt években az
ellenőrzött munkahelyek 2/3-nál találtak szabálytalanságot a munkahelyek és a
foglalkoztatottak vonatkozásában is.
Szerintem nagyon fontos cégérték a veszélytelen munkakörnyezet. Megfelelő
munkakörülmények biztosításával nő az elégedettség, termelőképesség, hatékonyság,
ami végső soron árbevétel növekedést eredményez. Egy olyan munkahelyre, ahol
minden rendben, biztonságos körülmények vannak, szívesebben jelentkeznek
magasabban kvalifikált munkaerők, akikkel magasabb minőségű, jobban eladható
termékeket lehet előállítani.
Külhoni kiíróként a SSM & SIU KFT. az ÉMIN Kiírói Tanácsában nem
csak a saját szakmáját képviseli, hanem a határainkon túl élő
legnagyobb magyarlakta területet, Erdélyt is. Hogyan szólítaná meg
honfitársait az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat érdekében?
Számomra és cégünk számára rendkívül megtisztelő és örömteli, hogy részt vehetünk
a Kiírói Tanács munkájában. Nagyszerű dolog, hogy Magyarország határain túl
dolgozó cégeknek is lehetőségük van egy ilyen pozitív elismerésre pályázni. Nekünk
abban a szerencsés helyzetben van részünk, hogy szerte Erdély területén több, mint
650 vállalkozással vagyunk folyamatos kapcsolatban. Tudom, hogy az elmúlt
esztendőkben az erdélyi vállalkozások nagyon megerősödtek. Ismervén termékeiket,
gyártási körülményeiket, bátran buzdíthatom őket, hogy pályázzanak az Érték és
Minőség Nagydíj büszke címére, hiszen az Ő termékeik is megállnák helyüket a
versenyben. Úgy gondolom, hogy a pályázaton való részvétel és a győzelem hatalmas
mérföldkő az erdélyi vállalkozások további boldogulásához. Élni kell a lehetőséggel.
Olvassák át a pályázati felhívást, használják ki a díjmentes konzultáció lehetőségét.
Vegyenek példát arról a szép számú erdélyi vállalkozásról, akik már használják az
Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet.
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Önöket megismerve
szolgáltatásaik mellett egyre
gyakrabban találkozhatunk a boltok
polcain fantasztikus lekvárokkal, folyton termő
málnával, dióval. Hogyan kerül a mezőgazdaság a
tevékenységi körükhöz?
Úgy gondoljuk, hogy okos és bölcs dolog több lábon állni. Olyan szerencsések
vagyunk, hogy a mezőség az otthonunk, ahol jók az éghajlati adottságok és a
talajviszonyok egyaránt.
Munkatársunk szakképesítésére támaszkodva döntöttünk úgy, hogy a mezőgazdaság
irányába is terjeszkedünk. Diós ültetvény telepítésbe és bogyós gyümölcsök
termesztésébe fogtunk és nagy sikert arattunk. Ma már 5 hektáros saját területen
gazdálkodunk, amelyet folyamatosan bővítünk. A Magyar Nemzeti Kereskedőház
regionális irodáján keresztül gazdaságfejlesztési támogatásra pályáztunk, melyet,
sikeresen el is nyertünk. Így mezőgazdasági gépparkunk fejlesztésével termékeink
minősége és mennyisége is versenyképessé tett bennünket közeli és távoli piacok
meghódítására. Célunk, hogy az Európai Unió országai is megismerjék és
megszeressék termékeinket. További elképzeléseink között szerepel egy panzió
megvalósítása, ahol a helyi turizmus fellendítésén fogunk munkálkodni, úgy, hogy a
vendéglátást nagy részben saját termelésből oldjuk meg. Célunk, hogy Erdély színeit
és ízeit minél többen megismerjék, és úgy meg is szeressék, hogy mindig
visszatérjenek hozzánk.
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