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OKTATÁS, KÉPZÉS 

„Kelly Services”, a globális HR szolgáltató első 
regionális irodája – Budapesten 

A Kelly Services, a világ vezető HR szolgáltatója, a munkaerő-
közvetítéssel és -kölcsönzéssel foglalkozó cég a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián 2004. december 1-jén bejelentette, hogy megnyi-
totta első kelet-közép-európai irodáját Budapesten. A vállalat beje-
lentette továbbá, hogy a Magyar Tudományos Akadémiával karöltve 
ösztöndíjat alapított fiatal magyar tudósok számára.  
 
Tárgyszavak: munkaerő-kölcsönzés; munkaerő-közvetítés; munka-

erő-toborzás; ösztöndíj. 

Minőség a személyzeti tanácsadásban 

„A Kelly Services magyarországi irodájának mai megnyitása első-
sorban Kelet-Közép-Európa, különösképpen Magyarország dinamikus 
növekedésének köszönhető. A döntésben az ügyfelek és a piac igényei 
is nagymértékben közrejátszottak” – nyilatkozta Carl Camden, a Kelly 
Services elnöke és működésért felelős igazgatója (Chief Operating 
Officer), majd bemutatta a cég globális stratégiáját, valamint a Magyar-
országra való terjeszkedés mögött rejlő üzleti indokokat. 

„A Kelly Services, amely már számos cégnél bizonyította, hogy ké-
pes magas színvonalon képzett munkaerőt közvetíteni, elkötelezett 
amellett, hogy a Magyarországon működő helyi és multinacionális cégek 
számára a piacon fellelhető lehető legjobban képzett, legmegfelelőbb 
munkaerőt közvetítse akár ideiglenesen, akár állandó státuszba. Az egy-
re nagyobb kihívásokat generáló Európai Unióban a magyar gazdaság 
folyamatos növekedése mellett mind a munkaadók, mind pedig a mun-
kavállalók tudnak ebből profitálni”. 

Budapesten, az Oktogon Irodaházban (Aradi utca 8–10, III. emelet, 
B szekció) található Kelly Services a Fortune 500-as listáján található 
vállalatok 95%-ának nyújt szolgáltatásokat világszerte. A cég hasonló 



arányú részesedés elérését tűzte ki célul a magyar piacon is, három 
éven belül.  

„A Kelly Services célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalú 
szolgáltatásokat nyújtsa” – nyilatkozta Jónás Anikó, a Kelly Services 
magyarországi ügyvezető igazgatója. Az iparág elismert szakértője is-
mertette a munkaerő-közvetítő piacról alkotott nézeteit, valamint az eb-
ben az iparágban tevékenykedő cégeknek az ország gazdasági növeke-
désében betöltött szerepét, különös tekintettel az egyre élesedő európai 
uniós versenyre. 

„Teljes mértékben arra törekszünk, hogy megértsük, mi a fontos az 
ügyfeleink és alkalmazottaink számára. Mérjük teljesítményüket, tanu-
lunk belőle és változásokat eszközlünk, ha szükséges, annak érdeké-
ben, hogy megfeleljünk ügyfeleink elvárásainak. Ez a megközelítés a 
magyarázat arra, hogy a Kelly Services miért terjeszkedik új piacok felé 
– ez egyébként gyakran egybecseng a már meglévő ügyfeleink igényei-
vel is.” 

A Kelly Services Magyarországon széles körű szolgáltatásokat nyújt 
ügyfeleinek, beleértve az ideiglenes és állandó munkaerő kölcsönzését, 
on-site menedzsmentet, valamint a nemzetközi munkaerő-toborzást. A 
munkahelyet keresők számára is új lehetőségeket kínál a cég magyaror-
szági jelenléte, ugyanis többek között lehetővé teszi számukra, hogy 
Magyarország határain kívül keressenek és találjanak is munkát maguk-
nak.  

Jónás Anikó ügyvezető igazgatóként csatlakozott a Kelly Services 
csapatához. A Kelly Services Inc. világszerte munkaerő-kölcsönzéssel 
és -közvetítéssel foglalkozó vállalat, szerepel a Fortune 500-as listáján. 
A Kellynél Jónás Anikó a cég első kelet-közép-európai, Budapesten 
megnyitandó irodájának elindításáért és vezetéséért felel majd. A szak-
ember tíz éves tapasztalattal rendelkezik a munkaerő-kölcsönzés és  
-közvetítés területén, amelyhez átfogó értékesítési, marketing és straté-
giai menedzsment ismeretek is társulnak. A Kelly Services-t megelőzően 
Jónás Anikó vezető pozíciót töltött be többek között az Adecco Hungary-
nál, a Nestlé Hungáriánál, valamint Magyarország egyik vezető munka-
erő-közvetítő és -kölcsönző cégénél is. 

Ösztöndíj a Magyar Tudományos Akadémiával  
karöltve 

A Kelly Services a jövő tudósainak jelenbéli képzése iránti elkötele-
zettségét bizonyítandó bejelentette, hogy partnerséget kötött a Magyar 

 



Tudományos Akadémiával. A két szervezet közösen alapít ösztöndíjat 
fiatal tudósok számára, amelynek keretében egy, a főbb tudományos te-
rületek egyikén (természettudományok és matematika, üzleti tudomá-
nyok, társadalomtudomány) tevékenykedő diák lehetőséget kap arra, 
hogy az Egyesült Államokban tanuljon.  

„Örülünk, hogy a Kelly Services a Magyar Tudományos Akadémiát 
választotta partnerének az ösztöndíj létrehozására. Magyarország szá-
mára kiemelt fontosságú, hogy legkiválóbb diákjaink külföldön képez-
hessék magukat, és új ismeretekkel felvértezve térjenek haza, és az or-
szág Nobel-díjasainak új generációját oktathassák” – jelentette ki Kroó 
Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára.  

„A Kelly Services a magyar munkaerő azon rétegébe fektet be, ahol 
erre a legnagyobb szükség van – a fiatalokba.” 

A Kelly Services-ről 

A NASDAQ-on jegyzett Kelly Services (KELYA, KELYB) székhelye 
a Michigan állambeli Troy-ban található. Az 1946-ban alapított cég 2500 
saját tulajdonú irodával rendelkezik több, mint 27 országban, és mintegy 
200 000 ügyfél számára nyújt szolgáltatásokat. A Kelly Services munka-
erő-közvetítési és -kölcsönzési szolgáltatások széles skáláját nyújtja az 
ideiglenes szolgáltatásoktól a munkaerő-kölcsönzésen, outsourcing-on, 
helyszíni szolgáltatásokon át a teljes körű elhelyezésig. A Kelly évente 
mintegy 700 000 munkáltatónak nyújt munkaügyi szolgáltatásokat, bele-
értve az irodai szolgáltatásokat, számvitelt, mérnöki tevékenységet, in-
formációtechnológiát, jogot, tudományokat, marketinget, könnyűipart, ok-
tatást, egészségügyet és otthoni ápolást. A cég teljes- és részmunkaidős 
lehetőségeket kínál diákok és frissen végzettek számára is. 2003-ban a 
Kelly Services bevétele elérte a 4,3 milliárd dollárt. 

További információkért kérjük, látogassa meg a www.kellyservices.hu 
weboldalt.  

 
(Mmd Republic Relations Hungary) 

(A Szerkesztőség) 
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