TÁVMUNKA TÁMOGATÁSA
A távmunka olyan munka, amikor a munkavégzés során a munkáltató és a
munkavállaló térben távol van egymástól, köztük telekommunikációs kapcsolat áll
fenn, a munkavégzés pedig elsősorban elektronikus berendezések használatát
feltételezi. A munkavállaló a munkáltató megbízásából a távolban old meg feladatokat,
munkája eredményét távközlési csatornán továbbítja.
A DJP Pont modern infokommunikációs eszközökkel felszerelt, így alkalmas az alkalmi és
rendszeres távmunka végzésére. Az eszközök, szolgáltatások közt megtalálható többek között:

• laptop • tablet • nyomtató • szkenner •
• telefon • projektor • internethozzáférés, WiFi •
• Windows / Linux op. rendszer • irodai alkalmazások •
A távmunka előnyei:

• rugalmas időbeosztás • nem kell a munkahelyre utazni •
• több szabadidő • elérhető ajánlatok széles köre •
Részletes tájékoztatás a http://magyarcsanad.hu/Kultúra-m263#djp oldalon érhető el.
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Távmunka támogatása

A távmunka olyan munka, amikor a munkavégzés során a munkáltató és a munkavállaló térben
távol van egymástól, köztük telekommunikációs kapcsolat áll fenn, a munkavégzés pedig
elsősorban elektronikus berendezések használatát feltételezi. A munkavállaló a munkáltató
megbízásából a távolban old meg feladatokat, munkája eredményét távközlési csatornán
továbbítja.

A távmunka célja az esélyegyenlőség biztosítása, hogy a munkavégzéshez szükséges környezet,
eszközök, szakértő segítség bárki számára ingyenesen hozzáférhető legyen. A távmunka támogatásához,
működtetéséhez szükséges infrastruktúra a DJP Ponton rendelkezésre áll. Az eszközök, szolgáltatások
közt megtalálható többek között: laptop; tablet; nyomtató; szkenner; telefon; projektor;
internethozzáférés, WiFi; Windows / Linux op. rendszer; irodai alkalmazások; egyéb távmunkát
támogató szoftverek; stb.

A távmunka formájában gyakorolt munkakörök pl.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adatbevitel, adatrögzítés, digitalizálás
Adatfeldolgozás
Ügyviteli feladatok
Számvitel, könyvelés, leltárkészítés
Fordítás
Sajtófigyelés
Kutatás, elemzés
Tervezés
Oktatás
Távdiagnosztika, távfelügyelet
Tanácsadás, konzultáció
Szoftverfejlesztés
Ügynöki tevékenység
PR tevékenység, reklámozás
Elektronikus kereskedelem
Elektronikus ügyfélszolgálat

A munkavállalók számára előny, hogy mentesülnek a sok időt és pénzt igénylő mindennapos munkába
járástól és tágabb keretben, rugalmasabban választhatják meg a munkára fordított időt. Szabadabban
választhatják meg munkahelyüket, nincsenek a telephelyhez kötve: távoli cégeknek is vállalhatnak
munkát. Az utazás adta szabadidő miatt, több időt tölthetnek családjukkal. Az elektronikus munkabörze
révén javul a munkához jutás esélye. Elegendő munkakínálat esetén a távmunkás válogathat a felkínált
munkákból. Szabadon kiválaszthatja a maga számára legszimpatikusabb munkaadót anélkül, hogy azzal
közvetlenül, személyesen találkozna. Egyidejűleg több munkaadónak, többféle munkát végezhet.
Gyorsabban változtathat munkáltatót. Kevésbé kiszolgáltatott a munkáltatójának (amennyiben tágabb
körben választhat más munkahelyet is.) Kevésbé kell egy hierarchikus szervezet életében részt vennie.
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Nincsenek életkori kötöttségek, életkori korlátok. Képzettségének és képességének megfelelő munkát
választhat. Településtől, lakóhelytől függetlenül kereshető és vállalható a munka. Munkahelye rugalmas
és a változó élethelyzetekhez inkább alkalmazkodik. Növeli az egyén szabadságát, mérsékli kötöttségeit.
A kisgyermeküket nevelő szülők, a betegeket vagy idős embereket otthon gondozók és a csökkent
munkaképességűek is munkaalkalmat találhatnak.

A DJP Ponton elérhető eszközök listája:
•
•
•
•
•
•
•

2 db asztali PC
3 db laptop (HP 455 G4)
2 db tablet (Lenovo Tab 310)
2 db okostelefon (Alcatel U5)
1 db projektor (Epson EB-W42)
1 db multifunkcionális eszköz (HP OfficeJet 8710)
1 db beltéri/kültéri Wifi Access Point (50/5 Mbps)

