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Az erdőtelki székhelyű SBS Kft. az Új Széchényi Terv ÉszakMagyarországi Operatív Program Telephelyfejlesztés (ÉMOP-1.1.1/F-11)
című pályázata keretében korszerűsítette 45 ezer m² területű erdőtelki
és egri telephelyét. A 315 860 006 forint összköltségvetésű fejlesztési
projektet 47,3%-ban, 149 420 952 forinttal támogatta az Európai Unió.
Az SBS Kft. több mint 16 éve működik a Hevesi Kistérségben, amely az ország
egyik leghátrányosabb kistérsége. A fémszerkezetgyártással foglalkozó cég
megalapítása óta folyamatosan fejlesztéseket és bővítéseket hajt végre, így
jelenleg – a külön cégbe kiszervezett külső szerelési munkákkal foglalkozókat is
beleszámítva – már több mint 300, többségében helyi munkavállalónak biztosít
munkát és megélhetést. Az erős piaci versenyben innovációra és folyamatos
fejlesztésre kényszerülő vállalkozás számára a gyártás minőségének folyamatos
ellenőrzése és fejlesztése alapkövetelmény, így nem véletlen, hogy már számos
minősítés birtokosa (EN ISO 9001, DIN 18800-7/15018, EN ISO 14001:2004,
MSZ-EN ISO 3834-2, DIN 15085-2, MSZ 28001:2008, AQAP2110). A 2011.
október 1-én elindult és most záruló fejlesztési projekt keretében átalakították,
bővítették és korszerűsítették a telephelyen lévő helyiségeket, amitől a
gyártókapacitás bővülését várják. A gyártókapacitás növelése – terveik szerint –
több mint 30 új munkavállalónak biztosít majd megélhetést a megvalósítást
követő első fenntartási évben. A fejlesztés további eredménye, hogy
dolgozóiknak a korábbiaknál jobb körülményeket biztosítsanak mind a
munkafolyamatok, mind pedig a higiéniai és egyéb szociális feltételek
teljesítésével. A fejlesztési projekt keretében kialakított és átalakított
üzemegységekben
hatékonyabban
és
strukturáltabban
zajlanak
a
munkafolyamatok, amely a cég vezetésének elvárásai szerint a vevői
megrendelések gyorsabb teljesítését teszi lehetővé. Mindezek mellett a
fűtésrendszer és a szigetelések korszerűsítésével csökkenteni tudták működési
költségeiket,
ami
jelentősen
hozzájárult
a
projekt
eredményeinek
fenntarthatóságához is. A cég vezetése reméli, hogy az uniós forrásból
támogatott fejlesztés nem csupán az SBS Kft. üzemi tevékenységének
eredményesebb működését és a vevői megrendelések gyorsabb teljesítését tette
lehetővé, hanem egyre több, a hátrányos helyzetű kistérségben élő munkavállaló
számára tudnak majd hosszú távú munkalehetőséget és biztonságot nyújtani.
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