
 

 

 
 
KIK VAGYUNK 
A CREST egy 1998-ban létrejött, magán tőkéjű cégcsoportot ölel fel, mely szatmárnémeti székhellyel és 
romániai, országos szintű aktivitással rendelkezik. Teljesítményünk értékeléséhez a következő magas szintű 
standardok szolgálnak támpontul: ott lenni ahová mások csak vágyakoznak Naponta teszünk erőfeszítést 
azért hogy jobbak legyünk, hogy a dolgokat jobbá tegyük, hálásak lévén azoknak akik lehetővé teszik 
mindezeket: a cég, az ügyfeleink, a kollégák, a család.  
 
MIT AJÁNLUNK 
A CREST Csoport integrált tanácsadási, képzési és tehnikai szolgáltatásokat ajánl fel ügyfelei részére 
(közintézmények,  önkormányzatok, cégek, nonprofit szervezetek). Partnereink és ügyfeleink 
tevékenységeihez etikus úton szeretnénk értéket hozzáadni. Hiszünk abban hogy CREST hírnevének 
öregbítését legjobban az elégedett ügyfél segíti elő. 
 
KÜLDETÉS 
A CREST Csoport 1998-ban jött létre, azzal a küldetéssel, hogy hozzájáruljon a romániai társadalmi és 
gazdasági szereplők stratégiai fejlődéséhez, az általa nyújtott tanácsadás, képzések és tehnikai 
segítségnyújtáson keresztül. Az ügyfeleknek nyújtott komplex, minőségi szolgáltatások elérése érdekében, a 
CREST Csoport öt alvállalatból áll, több mint 30 munkatársat foglakoztatva. 
 
ÉRTÉKEK ÉS ELVEK 
Azon értékek és elvek, amelyek a kezdetektől megerősítették a CREST tevékenységeit, illetve a jövőben is 
útmutatóul szolgálnak, képezik a lényegét annak hogy kik vagyunk és mit szeretnénk elérni a romániai 
tanácsadói piacon. Szellemükben cselekedve, hiszünk abban, hogy hatékonyabbak lehetünk és közelebb 
kerülhetünk ügyfeleinkhez és kollégáinkhoz. 

 Kiváncsiság – szeretnénk minél többet tudni 

 Kompromisszumok nélküli egyéni méltóság 

 Lojalitás és a projektek iránti elkötelezettség 
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 Partnereink igényeire történő fókuszálás 

 A célok elérésére irányuló felelősségvállalás 

 Változatos kihívásoknak megfelelő szakmai felkészültség 

 Kitartás – győzni szeretnénk és túllépni szellemi határainkon 
 
TEVÉKENYSÉGÜNK SZÁMOKBAN 
 
Az 1998 - 2015 közötti időszakban több mint 880 Prefektúra és Megyei Tanács, Önkormányzat, tanügyi -, 
szociális -, egészségügyi és egyéb tipusú közintézmény, vállalat, egyesület, alapítvány és egyéb tipusú 
nonprofit szervezet részesült a CREST Csoport szolgáltatásaiban úgy Bukarestben, mint Fehér, Arad, Bihar, 
Beszterce-Naszód, Brassó, Botoşani, Buzau, Călăraşi, Krassó-Szörény, Kolozs, Constanţa, Kovászna, Galac, 
Gorj, Giurgiu, Hargita, Hunyad, Ialomiţa, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Szilágy, Szatmár, Szeben, Temes, 
Tulcea, Vâlcea és Vrancea megyében.  
1998 – 2015 között a CREST tanácsadói és oktatói: 

 több, mint 50.000 óra tanácsadást és technikai segítségnyújtást biztosítottak a következő 
területeken: stratégiai menedzsment, kórház-akkreditáció, intézményi átszervezés, 
minőségmenedzsment, pályázatmenedzsment, marketing, humánerőforrás menedzsment, 
közbeszerzés, pénzügyi menedzsment, jog, hálózatépítés, participatív tervezés, faluturizmus, 
közkapcsolat, szociális,  környezetvédelem, tanügy, közigazgatás, határokon átívelő együttműködés 

 45.000 óra képzést tartottak, több, mint 8.700 résztvevőnek a fent említett témakörökben; 

 több mint 5.800 bizonyítvány volt kiosztva olyan képzéseken, melyekre a CREST Cégcsoport 
rendelkezik szakképzéseket nyújtó szolgáltatási engedéllyel, melyet  az Országos Felnőttképzési 
Tanács bocsájtott ki; 

 178, az Európai Únió által finanszírozott pályázatot készítettek el, melyek már lezárultak vagy még 
lebonyolítás alatt állnak; 

 56 gazdasági, szociológiai és psziho-szociológiai tanulmányt és elemzést, kutatási anyagot, valamint 
stratégiai tervet készítettek el; 

 kidolgoztunk 394 tehnikai dokumentációt; 

 kidolgoztunk 278 reklám illetve bemutató anyagot (szórólapok, kézikönyvek, prospektusok, 
katalógusok, transzparensek, panók és egyéb típusú anyagok); 

 kiértékelték 58 szociális intézmény fejlődési szakaszát a nyugati-, észak-nyugati és központi 
fejlesztési régiókban, és kidolgozták ezek átszervezési stratégiáját. 

A CREST Csoport egy ISO 9001:2014-es szabályozásoknak megfelelő minőségügyi menedzsmentrendszert 
alkalmaz, 2008-tól kezdődően. 
 
SZOLGÁLTATÁSOK 
 
EGÉSZÉSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓJA 

Képzés, tanácsadás és technikai segitségnyújtás a romániai egészségügyi intézmények  Országos 
Egészségügyi Minőségmenedzsmenti Ügynökség (A.N.M.C.S.) által történő akkreditálásához: 

 az akkreditálási elvárások és folyamat ismertetése; 

 kezdeti külső audit, az összes ellenőrzési lista kielemzésével, a kért mutatók teljesitési fokának a 
meghatározása; 

 tanácsadás az adminisztrativ és egészségügyi procedurák kidolgozásában; 

 tanácsadás a procedurák gyakorlatba ültetésében és ezek monitorizálása; 

 tanácsadás a kért mutatók kiszámitási módszertanában és ezek feldolgozásában; 

 külső audit; 

 tanácsadás és technikai segitségnyújtás az akkreditálásra való Beiratkozási Kérvény 
kidolgozásában és ennek a Capesaro elektronikus platformra való feltöltésében; 

 tanácsadás és technikai segitségnyújtás az Önértékelési Mappa kidolgozásában és ennek a 
Capesaro elektronikus platformra való feltöltésében, beleértve a csatolmányokat is; 

 tanácsadás és technikai segitségnyújtás az akkreditálási ellenőrzés előtti dokumentumok 
kidolgozásában és ezeknek a Capesaro elektronikus platformra való feltöltésében; 

 asszisztencia az ellenőrzés időtartama alatt; 

http://www.crest.ro/hun/prefecturi_si_consilii_judetene.php
http://www.crest.ro/hun/primarii.php
http://www.crest.ro/hun/institutii_de_invatamant.php
http://www.crest.ro/hun/institutii_de_protectie_sociala.php
http://www.crest.ro/hun/institutii_sanitare.php
http://www.crest.ro/hun/alte_tipuri_de_institutii_publice.php
http://www.crest.ro/hun/sector_privat.php
http://www.crest.ro/hun/asociatii.php
http://www.crest.ro/hun/fundatii.php
http://www.crest.ro/hun/alte_tipuri.php
http://www.crest.ro/hun/alte_tipuri.php
http://www.crest.ro/hun/alte_tipuri.php


 

CREST© 2016 3 

 asszisztencia az esetleges, ellenőrzés alatt felmerűlt nekonformitások tisztázásában és fellebbezés 
megfogalmazása az akkreditálási jelentésre. 

 
PÁLYÁZATMENEDZSMENT 
A CREST Csoport egységes pályázatmenedzsment szolgáltatásokat ajánl, melyek magukba foglalják a teljes 
projekt ciklust a megfogalmazástól a kiértékelésig, biztosítván az ügyfél számára a szolgáltatások 
folytonosságát: 

 tanácsadás pályázatok elkészítésében; 

 tanácsadás a szerződés előtti szakaszban és a szerződés megkötése alatt a finanszírozó hatósággal; 

 az ügyfél pályázati csapattagjainak a menedzsmentre vonatkozó készségeinek fejlesztése, a 
pályázatmenedzsment témakörébe tartozó képzések révén; 

 a pályázat lebonyolításának ellenőrzése a szerződtető hatóság által előírtaknak megfelelően, az 
eredmények és célkitűzések megvalósítási fokának, illetve a határidők betartásának követése; 

 jogi és pénzügyi tanácsadás; 

 közbeszerzési tanácsadás, a pályázati dokumentáció elkészítése, fellebbezések lebonyolítása, nyitó 
illetve kiértékelő gyűlésen való résztvétel, szerződéskötés, szerződések lebonyolításának 
felülvizsgálása; 

 tanácsadás partnerségi menedzsment- és hálózatépítési témakörökben; 

 a pályázatot hirdető és reklámozó anyagok előkészítése és jóváhagyásra való elküldése; 

 a pályázatot reklámozó anyagok elkészítése és szétosztása / elhelyezése (panók, transzparensek, 
nyomtatott és elektronikus kiadványok, hirdetések és sajtóközlemények, stb.); 

 pályázatot hirdető események szervezése (szemináriumok, viták, kerekaszt-megbeszélések, 
sajtókonferenciák, stb.); 

 képzések és továbbképzések szervezése; 

 jelentések előkészítése a végrehajtó hivatal részére  (közbenső és végső); 

 értesítések és a kiegészítő dokumentumok előkészítése a  végrehajtó hivatal felé; 

 a pályázati munkagyűléseken való résztvétel; 

 a végrehajtó hivatal által tartott ellenőrzési látogatásokon való résztvétel; 

 a pályázat tehnikai auditálása (minőség, adatvédelem – eset szerint); 

 a pályázat pénzügyi auditálása. 
 
HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENT 
A Humánerőforrás menedzsmenten belül a következő szolgáltatásokat ajánljuk ügyfeleinknek: 

 organigramma létrehozása; 

 Belső Rendszabályzat kidolgozása; 

 Működési és Szervezési Rendszabályzat kidolgozása; 

 fizetési terv kidolgozása; 

 munkaköri leírások kidolgozása; 

 az alkalmazottak kiértékelési tervének és eszközeinek kidolgozása; 

 alkalmazottak felvétele (alkalmazottak felvételi tervének kidolgozása, kommunikációs csatornák 
létrehozása, hirdetések-kiadványok kidolgozása és elhelyezése, információk felajánlása, 
jelentkezések fogadása, adatbázis létrhozása a jelentkezések adataival); 

 válogatás (előválogatási, válogatási kritériumok létrehozása, meghallgatások szervezése, speciális 
eszközök használata és kiértékelése – helyzetnek megfeleően tesztek kitöltése vagy más irásbeli és / 
vagy gyakorlati próba, a válogatás jelentésének kidolgozása); 

 coaching; 

 az alkalmazottak kiértékelése engedélyezett, speciális, pszichológusok által alkalmazott tesztek 
segítségével; 

 csapatépitő tréningek szervezése; 

 alkalmazottak éves kiértéklése; 

 személyek közötti konfliktuskezeléssel foglalkozó ülések lebonyolítása; 

 jogi tanácsadás, az ügyfél képviselése munkaügyi konfliktusokban. 
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STRATÉGIAI MENEDZSMENT 
A Stratégiai menedzsmenten belül a következő szolgáltatásokat ajánljuk ügyfeleink számára: 

 a szervezet fejlődési stádiumának kiértékelése: meghatározza a vállalat teljesítményét egy sor 
kritériumra/előre meghatározott mutatóra/javaslatra vonatkoztatva,  a szervezet hat funkcionális 
területén (vezetés, működés- és menedzsment- rendszer, humánerőforrás, pénzügyi forrás, 
szolgáltatások nyújtása, külső kapcsolatok). Ezeknek a teljesítményeknek függvényében az eszköz 
négy csoportba sorolja a szervezeteket, a fejlődés különböző szakaszainak megfelelően (kezdeti 
szakaszban lévő szervezet, fejlődési szakaszban lévő szervezet, megerősödő/bővülő szakaszban 
lévő szervezet illetve fenntartható szervezet), a kiértékelők ajánlatokat és fejlesztési intézkedéseket 
javasolnak jelentésükben a felmerült problémákra; 

 tanácsadás a küldetés, jövőkép, értékek, elvek és a szervezet céljainak kidolgozásában; 

 stratégiai fejlesztési terv kidolgozása (célok, SWOT elemzés, cselekvési terv); 

 az ügyfél stratégiai tervezésre vonatkozó képességeinek fejlesztése oktatás révén. 
 
KÉPZÉSEK 
Egy csapat kedvezményezett kérésére a CREST a szervezeti menedzsment alábbi területein belül szervez 
képzéseket: 

 Csoportdinamika és csapatok kialakulása 

 Finanszirozási javaslatok kidolgozása 

 Hatékony kommunikáció 

 Időmenedzsment 

 Irodavezetés 

 Konfliktuskezelés 

 Költség-Haszon elemzés 

 Közkapcsolat 

 Közösségfejlesztés 

 Marketing 

 Pályázatirás 

 Pályázatmenedzsment 

 Partnerségi menedzsment 

 Pénzügyi menedzsment 

 Stratégiai tervezés 

 Tárgyalási tehnikák 

 Turisztikai szolgáltatások menedzsmentje 

 Üzleti tervek kidolgozása 

 Vállakozói ismeretek 

 Változásmenedzsment 

 Vezetőség / Leadership 
Kérésre a CREST más témakörökben is szervez képzéseket. 
 
A képzések szemináriumok vagy tanfolyamok formájában is szervezve lehetnek.  
A képzéseken alkalmazott módszer a tapasztalatokon alapuló tanulás, interaktiv tehnikával (bemutatók, 
kiállítás, őtletgyűjtés, csoportos gyakorlatok, szerepjátékok, esettanulmány, vezetett beszélgetések, stb. – 
eset szerint).  
Az ügyfél és a CREST közösen határozza meg a képzés céljait. A programot és a segédeszközöket a célnak 
illetve a résztvevők profiljának / felkészültségi szintjének megfelelően állitjuk össze.  
A képzésen belül a hangsúly a gyakorlati részre van fektetve, az általános arány az elmélet és a gyakorlat 
között 1 a 3-hoz. A tanfolyamokat magasan képzett, a képzések tématikájában nagy tapasztalattal rendelkező 
és a felnőttképzés tehnikáiban jártas előadók tartják. A CREST trénerei  hivatalos oktatói bizonyítvánnyal 
rendelkeznek, illetve az Országos Felnőttképzési Tanács által jóváhagyott „Tréner” képzésben részesültek.  
A résztvevők nyomtatott és elektronikus kurzusanyagot kapnak (eset szerint), illetve munkalapokat a 
gyakorlati feladatokkal. A képzés végén, a résztvevők kitöltenek egy kiértékelő kérdőívet, melyek eredményei 
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egy Kiértékelő Jelentésben lesznek feldolgozva, amely a képzés hatékonyságát méri fel úgy minőségi, mint 
mennyiségi szempontból. A képzés után a résztvevők Résztvételi Bizonyitványt kapnak a CREST részéről.  
 
A CREST az Országos Felnőttképzési Tanács által akkreditált képzési szolgáltató.  
 
KÖZKAPCSOLAT (PR) 
A Közkapcsolat témakörében a következő szolgáltatásokat ajánljuk ügyfeleinknek: 

 szemináriumok, viták, bemutatók, tematikus műhelymunkák szervezése; 

 catering szolgáltatások biztosítása a szervezett eseményeken; 

 események szervezése a pályázat hirdetése céljából; 

 nyomtatott reklámanyagok kidolgozása illetve szétosztása (szórólapok, prospektusok, kézikönyvek, 
folyóiratok, stb.); 

 elektronikus reklámanyagok kidolgozása, web-design szolgáltatás; 

 a pályázatot reklámozó hirdetések / sajtótájékoztatók kidolgozása és elhelyezése a nyomtatott és 
elektronikus sajtóban. 

 
 

BEJEGYZÉSI ADATOK 
 

Szervezet megnevezése:   SC CREST SRL 
Adószám:    RO-16338777 
Nyilvántartási szám a Cégbíróságon:  J30/458/15.04.2004 
Székhely:    Románia, 440069 Szatmárnémeti, Alexandru Odobescu utca 48 szám 
Törzstőke:    10.000 lej 
Vállalat fő tevékenysége:   7022 Üzleti tanácsadás és menedzsment 
 

 


