
ambíciód
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a te 
a mi

Az állásinterjún elhangzott 
sok-sok racionális érv 
után az emocionálisakról 
legyen elég annyi, hogy a 
piacon az egyik legjobb 
hangulatú és leginkább 
összetartó csapat a 
Grabaricsosoké.



A Presszó nálunk…

Zárt FB csoportunk, a Presszó életre hívásával az volt a legfőbb célunk, hogy a Grabaricsos lét apró 
és hatalmas örömeit egymással megoszthassuk, legyen az akár egy mérföldkő, egy csapatépítő 
program, egy nem várt gesztus vagy munka után egy közösen elfogyasztott hideg limonádé. Sok-
felé dolgozunk, ezért nincs lehetőségünk mindennap találkozni, beszélgetni, de ez nem jelenti azt, 
hogy ne is lennénk kíváncsiak egymásra, sőt! A Presszó legfontosabb értéke abban rejlik, hogy közel 
hoz és közel tart mindannyiunkat és lassan, de biztosan dolgozik azon, hogy a Grabaricsosok csa-
patként és egyénként is egyre erősebbé, elkötelezettebbé, összetartóbbá és motiváltabbá váljanak. 
Nem titkoljuk, fontos célkitűzésünk, ha munkatársaink úgy gondolják, hogy a Grabaricsnál nagyon  
jó dolgozni, és ezt így is élik meg a mindennapokban, akkor ennek elég ereje és híre lesz kifelé is.  
A Presszó mára telis-tele olyan személyes tartalommal, nézőpontokkal, amelyet kollégáink máshol 
nem hallhatnak, nem láthatnak, ha tehát kimaradnak egyúttal csupa motiváló, örömteli és kedves 
pillanatról maradnak le. A Presszó része vállalati kultúránknak. Vállalati kultúránk pedig olyan lesz, 
mint azok az emberek akik itt dolgoznak, és ahogy Mi, kollégák együtt és külön is működünk.

…mindig  
forró. 

…üdítő 
kivétel az 
információs 
zajban.

vállAlAti újságunk, A Monitor..
 A Grabarics Kft-nél immár több mint egy évtizede működik belső vállalati újság, a Monitor. 
A negyedévente megjelenő lapot minden munkatársukhoz eljuttatjuk: az építkezésekre, 
az irodákba és a telephelyekre is, így a kollégáink mellett találkozhatnak vele partnereink, 
alvállalkozóink is. Örülünk, ha minél szélesebb körben olvassák, az újság ma már kiváló PR 
eszközként funkcionál.  Monitor első lapszámát éppen 11 évvel ezelőtt, 2011 februárjában 
szerkesztettük. Akkor még nem volt minden percünk része az internet vagy a social média, 
ezért döntöttünk úgy, hogy a folyamatos tájékoztatás érdekében a klasszikus, nyomtatott 
vállalati újságon keresztül tájékoztatjuk dolgozóinkat a legfontosabbakról. Sokan úgy tartják, 
hogy ma már feleslegesek a nyomtatott újságok, hiszen szinte minden cég az online térben 
dübörög. De talán pont ezért számít kuriózumnak, ha egy vállalatnak nyomtatott magazinja 
is van. Általa a megépített örökségünk megmarad, s idővel a legizgalmasabb történelem-
könyvvé válhat.



kiválóAn szervezett  
vállAlAti folyAMAtAink…

A kArrierút…

hogy a Grabarics Kft-nél nagy értékű beruházások megvalósításán dolgozhatsz, melyek jellem-
zően különböző építési fázisban tartanak. Az épületeink komplexitása és a kihívások megugrása 
természetüknél fogva tudásátadással párosulnak, így ennél gyorsabban valószínűleg sehol nem 
sajátíthatóak el az iparági jellegzetességek, amelyek életre szóló tapasztalatot adnak. Ráadásul 
nálunk - szakmai tapasztalatod alapján - többéle munkakörből választhatsz, ennek köszönhető-
en az előmenetel mindenki számára biztosított.

Hiába vagyunk meghatározó szereplői a piacnak, ha a kitűzött célok megvalósítása akadozik a szer-
vezetlenség miatt! Nálunk a vállalati folyamatok - a tervezéstől és előkészítéstől egészen a kulcs-
rakész átadásig - a vállalati élet minden területére kiterjedően átfogóan és gyakorlatorientáltan, 
írásban kerültek szabályozásra annak érdekében, hogy munkatársainknak mindig, minden helyzetre 
legyen megoldás a kezében, dolgozzanak bárhol, bármilyen területen, bármilyen pozícióban. A ha-
tékony munkát az online is elérhető Tudástár, illetve  támogató szemléletű kontrolling tevékenység 
segíti – minden nap.

...bár nincs 
kikövezve, 
egy biztos,

MUNKATÁRSI KINEVEZÉS

GÁRGYÁN MÁRK | mb. minőségbiztosítási vezető GVB

Márk a Pécsi Egyetem építőmérnöki szakán szerezte meg diplomáját és 2020. augusztusában kezdett a
Grabarics Kft.-nél dolgozni, mint statikus tervező. Már ezt megelőzően is hallott vállalatunkról, többször
találkozott az építkezéseinkkel és tetszett neki a rendezett projekt arculat. A budaörsi kollégáit fájó szívvel
hagyta ott, mert nagyon jó csapatszellem jellemzi őket, de úgy érzi, hogy ugyanezt az új munkahelyén is meg
fogja találni.

Idén januártól Márk a hevesi kollektívát erősíti, mint megbízott minőségbiztosítási vezető. Új munkaköre
számos kihívást rejt magában. Ami külön tetszik neki, hogy mivel Hevesen többlépcsős minőségbiztosítási
ellenőrzés zajlik, ezért a napokat iroda helyett többnyire a terepen tölti.

És, hogy miért pont erre a szakmára esett a választása? „Nekem is – mint sokan másoknak- a legózással
indult az alkotási vágy. És, ha úgy vesszük, akkor azok is előregyártott elemek.”

Szabadidejében szívesen sportol, 8 éven keresztül vízilabdázott, amely nagy szerelem az életében. Jelenleg
konditerembe jár, vagy kosarazik a barátaival és emellett sok időt tölt a családjával.

E-mail: gargyan.mark@grabarics.hu
Telefon: +36 30 419 2505

…minden  
nap Téged 
támogatnak!



CsAPAtéPítő ProgrAMok?

Az AlAPkéPzés..

A kemény munka mellett nem vetjük meg a 
jó hangulatot és nem feledkezünk meg ered-
ményeink közös megünnepléséről sem. Ösz-
tönözzük és támogatjuk a csapatépítő prog-
ramokat. Közösségépítő programjainkon, 
szakmai kirándulásainkon munkatársaink 

Egész  
évben!  

…alapos. 

lelkesen és nagy örömmel vesznek 
részt, legyen szó akár bowling 
bajnokságról, horgászversenyről, 
projektlátogatásról, vasbeton elő-
regyártó üzem látogatásról, közös 
tornáról vagy fociról!

Vállalatunk sikerességének alapja kollégáink 
és az ő tudásuk, szakértelmük, így jelentős 
energiákat fektetünk abba, hogy megtaláljuk 
a legjobbakat - és meg is tartsuk őket.



…közös 
értékek és 
célok alapján 
cselekvő, 
elkötelezett, 
megbecsült 
kollektíva. 

A CsAPAtunk…

DíjAzzuk A lojAlitást!

A Grabaricsnál egy sokszínű, befogadó közösség vár, ahol rengeteg kapcsolatra, barátság-
ra tehetsz szert. Kollégáink egyedi tapasztalatai és különböző nézőpontjai fontos elemét 
képezik mindennapi sikereinknek. Jól tudjuk, nagy sikereket elérni csak olyan munkatársakkal 
lehet, akik mindennap arra törekednek, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Ezért kiemelt 
figyelmet fordítunk arra, hogy munkatársi csapatunkba csak a legjobban illeszkedő munka-
társakat válasszuk be. A személyes interjú alkalmával a szakmai kompetenciák mellett arra is 
kíváncsiak vagyunk, hogy a hozzánk pályázókban mennyire vannak meg azok az értékek, me-
lyek révén együtt eredményesek lehetünk. Az Év Dolgozója programunk keretében minden 
évben megválasztjuk és jutalmazzuk azokat a munkatársakat, akik az adott évben kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak, így kivívták munkatársi közösségünk elismerését. A 2022-es év-
ben 16, kiváló teljesítményt nyújtó kollegánk 5 napos utazást kapott a dubaji világkiállításra.

Cégünknél a különböző generációk tagjai eredményesen működnek 
együtt, így képesek vagyunk az egyes generációk pozitív sajátosságait 
fejlődésünk érdekében sikeresen ötvözni.

Munkatársaink hosszútávon képzelik el jövőjüket cégünknél, és 
munkáltatóként mi is kiemelt figyelmet fordítunk tehetségeink 
megtartására. Nem ritka a 10, 15, vagy akár 25 éve cégünk-
nél dolgozó munkatárs, akiknek lojalitását hűségprog-
ramunk keretében minden évben pénzjutalommal és 
ajándékcsomaggal köszönjük meg.



nálunk kiszáMíthAtó A jövő!

Számos társadalmi felelősségvállalással összefüggő kezdeményezésünk van 
már, melyekre nagyon büszkék vagyunk! A „Fogadj örökbe egy ovit”, program 
keretében a kismarjai Tarka-Barka Óvóda ovisainak és az őket nagy szeretettel 
gondozó óvodapedagógusoknak minden évben igyekszünk csodát varázsolni 
karácsonykor, a dunaújvárosi Fáda Állatmenhely részére szintén rendszeresen 
gyűjtünk, vagy éppen az újrahasznosítás szellemében szuper, tágas kutyaháza-
kat építünk. Az életünkben hirtelen megjelenő krízis helyzetek, betegségek gyors 
megoldásokat, könnyen hozzáférhető plusz anyagi forrást igényelhetnek, nehéz 
élethelyzetbe került munkavállalóink számára saját alapítványunkon, a Gráll Ala-
pítványon keresztül nyújtunk támogatást.  Minden vállalat felelősséggel tartozik 
a társadalom felé, a Grabarics Kft is nagy figyelmet fordít a társadalmi felelős-
ségvállalási programjai, s a paletta folyamatosan bővül: edukáció, szponzoráció, 
önkéntesség, közösségi jelenlét, jövő generációja. Kollégáink maguk is szívesen 
állnak be a kezdeményezések mögé, legyen szó akár hajléktalan nők támogatá-
sáról (nemluxustáska) vagy szendvicskészítésről a háborús menekültek számára.

A Grabarics Kft. tulajdonosa és felsővezetése elhivatott abban, hogy a cégünk munka-
társait megalapozott információkkal lássa el a közelmúltban megvalósított, továbbá a 
jelenben és jövőben megvalósítandó feladatainkkal és az elért eredményekkel kapcsolat-
ban. Az aktuális évet az első munkanapon hagyományosan évindító értekezlettel kezdjük, 
ahol Grabarics Gábor cégtulajdonos értékeli az elmúlt évet, illetve vázolja az előttünk álló 
év időszak rövid-, közép-, és hosszútávú céljait, irányait, kihívásait, feladatait, és természe-
tesen koccintunk az előttünk álló esztendő sikereire. Az adott év pénzügyi zárását, azaz 
a május 31-ét követő időszakban pedig biztosan számíthatsz arra, hogy felsővezetőink 
ismertetik az első félévben elért eredményeket és felvázolják az év hátralévő részében 
várható feladatokat, veszélyeket is. Az értékelők során több olyan nézőpont és adat is 
bemutatásra kerül, mely alapján reálisan megítélhetővé válnak a közösen elért eredmé-
nyeink, illetve mindenki számára kiemelten kezelt témakörök is érintésre kerülnek. Hisszük, 
hogy a közelmúlt teljesítményének ismeretében mindenki számára könnyebb értelmezni a 
jelen és a jövő kihívásait, a megvalósítandó feladatokat is. Így korrekt, nem?

Mi és A társADAloM



grAbAriCs extrákkAl?

csak  
egészség  
legyen!

Ha csak egy sétát javasolhatunk Nektek az évben, legyen az hercegkúti 
Kőporosi pincesor mesébe illő, zeg-zugos utcácskái, ahol cégünknek saját 
borospincéje van! Elég menő program, akár családdal, akár barátokkal 
barangoltok a környéken, ne hagyjátok ki! A pince minden Grabaricsos kol-
léga számára egész évben látogatható, a környék emellett számos varázs-
latos helyszínt és programot tartogat az ide látogatóknak!

Ezért ügyelünk a munka-magánélet egyensúlyára, továbbá munkatár-
saink egészségére a Groupama Medicare egészségbiztosítási program 
keretében vigyázunk, ahol kollegáink különböző orvosi ellátásokra 
jogosultak magán-egészségügyi szolgáltatóknál. A juttatás páratlan 
előnyöket kínál, mint például a csupán néhány napos várakozási idő, az 
ellátás választható helyszíne, az ellátás színvonala az állami szolgálta-
tókhoz képest, illetve, hogy a vizsgálatok költségét teljes egészében a 
szolgáltató finanszírozza.

A legjobb 
teljesítményt 
akkor vagyunk 
képesek ki-
hozni  
magunkból,  
ha időt 
fordítunk a 
pihenésre, 
kikapcsoló-
dásra. 
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