
Kedves Faiparos Barátunk!

A Bútorszövetséghez érkező jelzések és tapasztalatunk alapján kijelenthet-
jük hogy, ma a bútor- és faipari vállalkozások fejlődésének egyik legnagyobb 
kihívása a jól képzett szakember-utánpótlás biztosítása.

A Magyar Bútor- és Faipari Szövetség a munkaerő és utánpótlás 
alakulásának kérdését kiemelten fontos területnek tartja az ágazat szem-
pontjából, ezért az idei Construma kiállításon – melyre a Hungexpo mintegy 
60 ezer látogatót vár – több partnerrel közösen megrendezi a Faipar Napját, 
melynek fő témája: fókuszban a szakképzett munkaerő.

A területi szakképzési centrumok szervezésében az ország számos szak-
irányú iskolájából több száz, jellemzően végzős tanuló látogat el a szakmai 
napra, akik keresik leendő munka és/vagy gyakorlati helyüket. 

Kérjük, aktívan vegyen részt a Faipar Napján a Construmán, annak érdeké-
ben, hogy a vállalatok, iskolák, tanulók, vagyis az egész szakma találkozója 
legyen a FÁTÓL a BÚTORIG rendezvény!

• Faipari Állásbörze 

• Bútorszövetségi közgyűlés 

• Előadás és kerekasztal-beszélgetés - Hogyan hat a magyar faipari  
 vállalatok jövőjére a 15%-os munkaerőhiány? 

• Construma látogatás 

• Skills felkészülés

• Download Design pop up store 

Bővebb programtervet, további részleteket honlapunkon és a mellékletben 
talál.

A Faipari Állásbörzének a Construma külön sátrában biztosítunk helyet, 
ahol a vállalatok bemutatkozhatnak, és személyes találkozón kínálhatnak 
álláslehetőséget a fiatal munkavállalóknak.

A faipari vállalkozások a helyszínen önálló standdal, céges zászlóval, in-
formációs táblával, image-filmmel és szóróanyaggal hívhatják fel magukra 
a figyelmet. Emellett külön facebook-oldalon és a kiállítás hirdetési Adok-
Veszek falán tudják állásajánlataikat közzé tenni.

Éljen a lehetőséggel! Ne maradjon ki, a helyek korlátozottak! 

FÁTÓL A BÚTORIG
A Faipar Napja a Construmán

Fókuszban a szakképzett munkaerő 

2018. április 12. 
csütörtök, 9:00–18:00
Construma - BKSZC sátor



Választható kiállítói csomagjaink a vállalatok részére:

A. Önálló stand és a szakmai nap egésze alatt óriás kivetítőn  
 a vállalat image filmjének vetítése + szóróanyag kihelyezése: 50.000 Ft + áfa

B. Szóróanyag elhelyezése a vállalatról + filmbemutató: 20.000 Ft + áfa

C. Csak szóróanyag az Adok-Veszek felületeken: 10.000 Ft + áfa

A faipari állásbörze időpontja és helye:

2018. április 12. csütörtök, 10-12 óra között a Construma szakkiállítás keretében a BKSZC sátorban.

Kérjük, hogy töltse ki a mellékelt kérdőívet, és ezzel jelezze, hogy cégénél milyen és mekkora munkaerő igény van  
jelenleg, illetve, hogy részt kíván-e venni az országos faipari állásbörzén.

➲   http://kerdoivem.hu/kerdoiv/986027189/1/

Kérjük az esetben is töltse ki a kérdőívet, ha nem tud részt venni a Construma Faipari állásbörzéjén és Faipar Napján, 
mert véleménye fontos számunkra!

Együttműködő partnereink:

Részletes információért forduljon bizalommal a Bútorszövetség titkárságához:

1016 Budapest Krisztina krt. 99.
+36 30 689 5206

office@butorszovetseg.hu
www.butorszovetseg.hu

Köszönjük együttműködését!

Wilheim Gábor 
Bútorszövetség elnöke

Valló Péter 
Budapesti Komplex SzC főigazgatója

BKSZC


