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Cservenka Dávid ügyvezető igazgató, 
Preczlik Erik cégvezető

Százötven év tradíciója találkozik  
a korszerű technológiával

Az RR Donnelley Magyarország Kft. a 150 évvel 
ezelőtt alapított R.R. Donnelley & Sons vállalat-
csoport tagja, mely a világ egyik vezető integrált 
kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó szerve-
zete. Fő erősségük az innovációra való nyitott-
ság, a folyamatos fejlődésre irányuló törekvés és 
a kölcsönös tiszteletre építő, elkötelezett munka-
vállalói csapat. 
 
Fejlesztések és beruházások

Számos területen hajtottunk végre fejlesztése-
ket, melyek a meglévő géppark fejlesztését és új 
berendezések beüzemelését jelentette. Ezek a 
termék- és szolgáltatásportfóliónk további szé-
lesítéséhez és színvonalának emeléséhez járul-

tak hozzá. A beruházásokkal kapacitást tudtunk 
bővíteni, és növelni tudtuk a vevőink számára 
szükséges képességeket.

Specialitás

Egy globális platform része vagyunk, amely 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy vevőink-
nek következetesen a legmagasabb színvonalat 
nyújtsuk.  Ennek eredménye számos területen 
megmutatkozik, legyen szó beszerzésről, tech-
nológiai szakismeret megosztásról vagy akár 
minőségbiztosítási technikák használatáról. Ké-
pesek vagyunk a gyógyszer- és gyógyászati ipar 
magas elvárásainak való megfelelésre mind ké-
pességek tekintetében, mind pedig a minő-
ségirányítás és folyamatszabályozás területén. 
Komoly hangsúlyt fektetünk a folyamatos fej-
lesztésre. Büszkék vagyunk kiemelkedően jó mun-
kabiztonsági mutatóinkra, környezetbarát műkö-
désünkre, valamint társaságunk emberközpontú 
gondolkodására. 

Kihívások

A jelenlegi helyzet elérése számos kihívás elé 
állított minket, de úgy gondolom, hogy ezek-
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ből szervezetünk egytől egyig profitált, és ezek 
ma már folyamatunk szerves részét képezik. Jó 
irányba haladunk a szervezet minden rétegére 
kiterjedő tulajdonosi szemlélet kialakításában és 
fenntartásában. Mindeközben továbbra is nagy 
hangsúlyt fektetünk a dolgozói és vevői megelé-
gedettséget tovább növelő technikák alkalmazá-
sára. Komoly kihívást jelentett számunkra egy 
olyan vállalat létrehozása, amely családbarát, a 
dolgozói elkötelezettséget és a személyes fejlő-
dést erősítő, előtérbe helyező munkahely, mely 
úgy tud egy csapatként dolgozni, hogy az nem 
csak a vevőink megelégedettségét tudja elérni, 
de mellette költséghatékonyan és magas minő-
ségben tud értéket teremteni, miközben folya-
matosan növekszik. 

Szakmai utánpótlásképzés

Vevőink magas elvárásainak való megfelelés ma-
gas kompetenciaszinttel és egyben elhivatottság-
gal rendelkező munkavállalókat igényel vállala-
tunktól, melynek biztosítása folyamatos kihívást 

jelent számunkra. A debreceni szakképzési intéz-
ményekkel történő szoros együttműködés, illetve 
házon belüli képzési programok révén biztosít-
juk a megfelelő számú és képességgel rendelke-
ző munkatárs meglétét a gyártásnál és az azt tá-
mogató osztályoknál. 

Társaságunk aktív résztvevője a nyomdaipari 
szakképzésnek, gyakorlati helyet biztosítva nyom-
daipari technikus és könyvkötő tanulók számá-
ra, valamint gyakornoki programokat működtet 
felsőoktatási hallgatók részére.  A folyamatos fej-
lődés jegyében minden évben jelentős összeget 
fordítunk belső és külső szakmai, vezetői és 
nyomdai szakismereti képzésekre.

Szakmai szervezeti tagság

A Magyar Beszerzési és Logisztikai Társaságban 
betöltött tagságunk révén munkatársainknak 
számos alkalommal nyílik lehetőségük a témakö-
rök széles palettáját érintő, érdekes szakmai ren-
dezvényeken való részvételre.


