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SZAKSZERVEZET
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Nem kapnak kompenzációt a győri audisok, lépni fog a szakszervezet

https://www.portfolio.hu/vallalatok/munkaugy/nem-kapnak-kompenzaciot-agyori-audisok-lepni-fog-aszakszervezet.323645.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=po
rtfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
A 2019-es prémiumkifizetésről tárgyalt a győri Audi vezetése és a
szakszervezet, azonban nem jutottak dűlőre.
Módosíthatják a munka törvénykönyve vitatott rendelkezéseit

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/18334-modosithatjak-amunka-torvenykonyve-vitatott-rendelkezeseit
Az elmúlt hónapokban próbáltak megoldást találni a munka törvénykönyvében
szereplő túlóra és túlmunka szabályozásának megváltoztatására
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Aki "rabszolgabéren" tudja dolgoztatni csak az embereket, az hagyja abba, amit
csinál

https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/aki-rabszolgaberen-tudjadolgoztatni-csak-az-embereket-az-hagyja-abba-amitcsinal.322983.html?fbclid=IwAR13Vpjre02AomPp8ty5tJXTLYXlArfAifvDnI8YP3O
_ohuwAYX0vTXOrrU
Magyarországon még vannak tartalékok a munkaerőpiacon annak ellenére,
hogy a munkanélküliségi ráta 4% alatti - mondta a Portfolio-nak Baja Sándor, a
Randstad Hungary ügyvezető igazgatója. Habár sokszor hallani, hogy óriási a
munkaerőhiány, szerinte azoknak a cégeknek nincs gondjuk, amelyek kiemelt
figyelmet fordítanak a kiválasztásra és megbecsülik a dolgozókat.
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Óriási a hiány: szinte már senki sem akar a vendéglátásban dolgozni

https://www.penzcentrum.hu/karrier/oriasi-a-hiany-szinte-mar-senki-semakar-a-vendeglatasbandolgozni.1077897.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzc
entrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Egyre több hazai szálloda ismeri fel, hogy a vendéglátásban tapasztalható óriási
fluktuációra az integrált employer branding stratégia adhat hatékony
megoldást. A tapasztalatok szerint az egyszeri kampányok nem működnek, a
munkáltatói márkaépítést az üzleti stratégiába integrálva lehet hatékonyan
megvalósítani.
Erre figyeljen, ha a munkáltatója tanfolyamra küldi

https://www.hrportal.hu/hr/erre-figyeljen--ha-a-munkaltatoja-tanfolyamrakuldi-20190510.html
Egy olvasónk tette fel szakértőnknek, Dr. Ferencz Jácint munkaügyi jogásznak
azt a kérdést, hogy ha munkaadójával nem kötött tanulmányi szerződést, ám az
mégis elküldi egy tanfolyamra, akkor azt kinek kell fizetnie.
A németeknek kellenek a szakképzett bevándorlók

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/bevandorlas-nemetorszagszakkepzett.683886.html
A német szövetségi kormány egyértelműen elkötelezi magát az Európai Unión
(EU) kívülről származó képzett munkavállalók bevándorlása mellett - mondta
Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter csütörtökön a szövetségi
parlamentben (Bundestag)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Váratlan kiadás: neked van 476 ezer forint félretett pénzed?

https://privatbankar.hu/szemelyes_penzugyek/varatlan-kiadas-neked-van-476ezer-forint-felretett-penzed326026?fbclid=IwAR2VLjcOc_crocxk47IY4HjFaJlnP8M9Tz8R0Kp0_4Bl1PXlOHeS
cz-gazw
A magyar társadalom mintegy kétharmada úgy érzi, hogy nincs anyagilag
felkészülve arra, ha kisebb váratlan kiadást kell finanszíroznia - derül ki egy friss
kutatásból. Furcsa, de a Budapesten élők szubjektív anyagi biztonságérzete az
egyik legalacsonyabb. Ez a korábbi évben egyáltalán nem volt így.
Hét éve nem volt ekkora drágulás Magyarországon

https://magyarnarancs.hu/gazdasag/het-eve-nem-volt-ekkora-dragulasmagyarorszagon119597?fbclid=IwAR2LlnfTeu7acegHljomuw4Bbi0eGHPwmh3MGV0P7MQU4rE
svJb94_QKPh4
Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,9 százalékkal magasabbak voltak az egy
évvel korábbinál, márciushoz viszonyítva átlagosan 0,9 százalékkal nőttek az
árak – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön.
Több mint 700 milliárd forintot kaptak az egyházak a Fidesz-kormánytól

https://nepszava.hu/3035431_tobb-mint-700-milliard-forintot-kaptak-azegyhazak-a-fidesz-kormanytol
Utoljára Horthy Miklós kormányzó hívott Magyarországra eucharisztikus
kongresszust.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Így hálákodott Orbán legutóbbi látogatása a Fehér Házban – videó

https://nepszava.hu/3035441_igy-halakodott-orban-legutobbi-latogatasa-afeher-hazban--video
Akkor még amiatt dicsérte az amerikai elnököt, hogy megmentette
Magyarországot Oroszország karmaiból.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Megalázták az óvónők a gyereket, mégis a szülei ellen indult eljárás

https://nepszava.hu/3035375_megalaztak-az-ovonok-a-gyereket-megis-aszulei-ellen-indult-eljaras
A család hiába harcolt az embertelen bánásmód ellen, végül őket vonta kérdőre
a gyámhatóság.
Bekeményített Ferenc pápa, jelentést vár minden szexuális visszaélésről

https://nepszava.hu/3035391_bekemenyitett-ferenc-papa-jelentest-varminden-szexualis-visszaelesrol
A katolikus egyházfő szigorúbb ellenőrzéseket, nyomon követhető vizsgálatokat
követel, rendelkezései több mint egymillió papot és apácát érintenek.
A család hiába harcolt az embertelen bánásmód ellen, végül őket vonta kérdőre
a gyámhatóság.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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