Budapest, 2019. június 19.

Miskolc már 10 éve a Vodafone második otthona
A Vodafone Magyarország ügyfélszolgálata 10 éve kezdte meg működését Borsod-AbaújZemplén megye legnagyobb városában, azóta pedig rengeteg jelentős eseményhez járult
hozzá a régióban. Az összesen több mint 1 milliárd forintos beruházás mára több mint 600
embernek ad munkát Miskolcon.
A Vodafone Regionális Ügyfélszolgálati Központja 2009 májusában kezdte meg működését, a
2013-as bővítéssel az évek során nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a miskolci és a környékbeli
munkavállalók helyben találják meg a számításaikat a munkaerőpiacon.

„A Vodafone nagy hangsúlyt fektet a munkaerő bevonzására és megtartására. Rendelkezünk
gyakornoki-, és friss diplomás programmal, a tehetséges dolgozók számára pedig külön vezetői
utánpótlás programot alakítottunk ki, valamint jól működik a betanulási időszakot megkönnyítő
mentor program is.” – mondta el a 10 éves jubileum kapcsán Miskolci Katalin, a Vodafone Lakossági
Értékesítési és Operációs Vezérigazgató-helyettese.
A Vodafone Magyarország mindig törekedett a város társadalmi életének fejlesztésére, ezért 2014
óta a Miskolci Nemzeti Színház kiemelt partnereként évente 5 millió forinttal támogatja a színház
működését, 2015 óta a Vodafone Művész Ösztöndíjat szintén évente ítélik oda társulat
legtehetségesebb fiataljainak. A vállalat önkéntesei a színház karácsonyi előadásán évről-évre 400
hátrányos helyzetű gyermeket látnak vendégül, elsősorban a Miskolci Gyermekváros és az Éltes
Mátyás Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény diákjait.
A Vodafone az elmúlt 10 évben többek között hozzájárult még a városban megrendezett női
ifjúsági kosárlabda Európa-bajnokság megrendezéséhez, támogatta a Kosztyu Ádám Emlékére a
Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítványt, pénzdíjat ajánlott fel a
Maradj Miskolcon Alapítvány fotó- és videó pályázatára, illetve 2017 óta támogatja a fiatal lányok
digitális kompetenciáit fejlesztő Skool Klubot is a városban. Kiemelkedő társadalmi munkájának
elismeréseként a vállalat 2017-ben elnyerte a Civilek támogatásáért díjat.
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal
rendelkezünk a konnektivitás, a konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil
pénzügyi szolgáltatások és a digitális átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.
A Vodafone Csoport 25 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 41-ben rendelkezik partnerhálózattal,
valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. március 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 650 millió
mobil-, illetve 19 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 14 millió TV ügyféllel
rendelkezik, beleértve a Vodafone vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk:
www.vodafone.com.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és
szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
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