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SZINAY ILDIKÓ kormánytisztviselőből lett sikeres vállal-
kozó, mert felismert egy piaci rést. Cége, az Upsoo Kft. 
élelmiszeripari vállalatok számára betanított, felkészített 
fi zikai munkaerő kölcsönzésével lépett a piacra. Hosszú 
távú sikerének alapja az a felismerés lehet, hogy bizonyos 
vállalatoknak a klasszikus munkaerő-kölcsönzési szol-
gáltatásnál többre van szüksége. 

Habár a név akár egy technetes startup cégre is utalhat-
na, az Upsoo Kft. a gépek helyett az emberekben látja a 
jövőt. Önmeghatározásuk szerint elsősorban nem mun-
kaerő-kölcsönzéssel, hanem munkaerő-hiánypótlással 
foglalkoznak, amely tevékenységet idővel egy, a HR-es 
kollégák munkáját segítő saját fejlesztésű platform mű-
ködtetésével bővítették. Ildikó nyolc évig középvezetőként 
dolgozott a közszférában – a Földművelésügyi Minisztéri-
umban és az EMMI-ben –, majd gyermeke születése után 
vágott bele egy nagy váltásba: vállalkozó lett.

Férje élelmiszergyártó, ebből kiindulva fogalmazódott 
meg bennük a gondolat, hogy ezen a területen fogjanak 

saját vállalkozásba. Sokáig törték a fejüket, míg 2019-ben 
felfedeztek egy piaci rést. Rájöttek, hogy néhány speciá-

lis ágazatban – ide tartozik az élelmiszeripar, azon belül a 
gyógyszergyártás, az élelmiszer-feldolgozás és -gyártás, 

az ital- és snackgyártás – egyedi szaktudásra van szük-

ség, a fi zikai dolgozók esetében is. Az Upsoo Kft. az itt je-
lentkező igények kielégítésével – atipikus foglalkoztatás-
sal – lépett piacra. „Első megrendelőink gyógyszergyártó 
cégek voltak, ők a mai napig potenciális partnereknek szá-
mítanak” – emlékszik vissza a vállalkozó. 

A karrierváltás, illetve a közszféra versenyszférára cseré-
lése szinte törvényszerűen hozta magával azt, hogy Ildikó 
kereste a váltást megkönnyítő lehetőségeket. Éppen ezt 
nyújtotta a Budapest Bank női vállalkozókat segítő Dob-
bantó programja, amelyről a férjétől hallott először 2019 
őszén. Gyakorlatilag a cégalapítással egy időben végezte 
el a 12 hetes kurzust.

„Folyamatosan mesélnünk kellett a cégről, illetve a tevé-
kenységünkről. Itt már egyáltalán nem hangzott idegen-
nek vagy valószerűtlennek az, hogy munkaerő-kölcsön-
zéssel foglalkozom” – emlékszik vissza a tanfolyamra. 
Óriási váltást jelentett mindez ahhoz képest, hogy a „civil” 
világban többnyire furcsán tekintenek rá, hogy nőként egy 
ilyen profi lú cég vezetőjeként dolgozik.

Ildikó nem hisz a férfi -női egyenlőtlenségben, de elismeri, 

hogy sajnos létező jelenség. „Maszkulin munkakörnyezet-
ből érkeztem, de úgy vélem, a nőkkel szembeni hátrányos 

megkülönböztetés – habár létező jelenség – elsősorban 
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a mi fejünkben van” – hangsúlyozza. Véleménye szerint a Dob-

bantó program a szakmai segítségnyújtáson túl azért nagyon 

fontos és jó lehetőség, mert önbizalmat nyújt a kurzus résztve-

vőinek. „Azt látom, hogy a női vállalkozók nagyobb része szen-
ved önbizalomhiányban, mint férfi  társaik. A program keretein 
belül viszont olyan hölgyekkel találkozhattam, akiknek már si-
került a vállalkozásuk beindítása vagy felfuttatása. A Dobbantó 
hitet ad ehhez.”

Büszkén mesél az Upsoo 2019. októberi megalapításáról: „Lé-
tezik egy elmélet, miszerint egy cégnek meg kell fogalmaznia 
önmaga számára, hogy miért jött létre. A mi miértünk az, hogy 
stabil és kiszámítható munkahelyet teremtsünk az alkalmazot-
taink számára.” Ildikó 2020-ban úgy döntött, hogy újragondolja 
vállalkozása fő profi lját, ami a kezdetekkor a munkaerő-köl-
csönzés volt. Az emberközpontú gondolkodás továbbra is fő 
jellemzője a tevékenységének, a területe pedig változatlanul az 
élelmiszeripar és az agrárium, azonban mostanra leginkább a 
HR szakemberekre koncentrál. A cége által fejlesztett platform 
célja, hogy mentesítse a HR-es kollégákat az adminisztratív te-
endőktől és segítse őket a kiválasztási folyamatokban.

A platformon keresztül a HR-esnek csupán az álláshirdetést 
kell feladnia, innentől ugyanis a rendszer átveszi a stafétabo-
tot: elbeszélget a jelentkezővel, felteszi az állással kapcsolatos 
releváns szakmai és személyes kérdéseket, ezek után pedig 
elkészít egy egységes önéletrajzot. A rendszer javaslatot tesz 
a legígéretesebbnek tűnő jelöltek kapcsán, akiket időközben 
aktívan értesít a kiválasztási folyamat státuszáról. A folyamat 
lezárulását követően továbbra is segít a platform: előállítja 
a beléptetéshez szükséges dokumentumokat, engedélyeket, 
illetve kapcsolatot tart a munkavállalókkal.

Az Upsoo Kft. jelenleg az ország legnagyobb agrárcégeivel áll 

kapcsolatban, fejlesztendő platformjaikat pedig az igényeik-
hez igazítják. 2020-ban a Nemzeti Agrár Kamara „Az év agrár 

innovációs vállalata” címmel tüntette ki a vállalkozást. „Nagy 
bizodalommal tekintünk a jövőbe, mert úgy gondolom, hogy 
egy olyan rendszert hoztunk létre, amelyben a HR-es kollégák 
munkája nagyobb hangsúlyt kap, a munkaerő pedig bizton-
ságban érzi magát, mert egy olyan helyre nyert felvételt, ami 

a szakmai és a személyes kompetenciáinak megfelelő. Ez egy 

mesterlövész pontosságú toborzás.” 
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