Нова радна места у текстилној фабрици за раднике из Медвеђе
понедељак, 19 март 2018 08:44

Бесим Минкара, представник турске компаније “ORMO” и директор нове лебанске
фабрике “Lebantex” посетио је општину Медвеђа. Циљ посете турског инвеститора јесте
запошљавање радника из Медвеђе.

У кабинету председника општине, др Небојше Арића, и уз присуство челних људи из
његовог тима, заменика председника Горана Ивановића и начелнице ОУ Медвеђа,
Светлане Тодоровић, господин Минкара обећао је да ће и из наше општине бити
упошљено 50 радница како је и било речено на отварању фабрике крајем прошле
године. Политика фирме је да из једне породице у фабрици може да ради само један
члан, како би што већи број домаћинстава обезбедио бар једну сигурну плату.

“Фабрика за сада броји преко 130 запослених а у току маја месеца планирамо и нова
запослењa. План нам је да из ове општине запослимо 50 радника и надам се да ћемо
имати одличну сарадњу као што имамо и са општином Лебане. У нашој фабрици за сада
имамо троје радника из ваше општине и за њих имамо само речи хвале”- речи су Бесима
Минкаре, директора фабрике.

Ормо група је највећи извозник вунице у свету. Погон у Лебану производи дневно око 3
тоне високо квалитетне вунице што на месечном нивоу износи око 60 тона. Вуница се
производи у најразличитијим бојама, а од ове вунице израђују се производи врхунског
квалитета.

„Општина Медвеђа је доста тога урадила када је реч о инфраструктури, спорту, култури
и уређењу самог места, што значи да су створени основни предуслови да млади људи
остану у Медвеђи. Ова посета и најава запошљавања је веома добар повод да
заокружимо цео процес на ком смо дуже време радили. Створили смо позитивну климу
да врата наше привреде будућим инвеститорима буду широм отворена. Господин Бесим
Минкара је заинтересован углавном за женску радну снагу, за почетак најмање 50
радница које би отпочеле рад у текстилној фабрици. У плану је да урадимо протокол о
сарадњи са фабриком “Lebantex” због изражене потребе за нашом радном снагом, како
би и са те правне стране до почетка рада било све спремно. Са завода за запошљавање
од скора су запошљена лица са факултетом и вишом школом, а сада радимо да и за
остале групе нађемо запослење. Ових 50 радних места ће много значити нашој општини,
поготово за женску радну снагу, за којом постоји потреба у фабрици Lebantex” – казао је
председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић.
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