
Noutăți  
de la Vebego

Cui i se adresează ora de consiliere?

Ora de consiliere este deschisă tuturor 

angajaților Vebego care se simt împovărați 

psihic sau foarte stresați și care ar dori să 

discute despre problemele lor cu o persoană 

calificată și independentă.

Despre ce subiecte pot discuta?

Puteți discuta despre orice subiect care vă 

apasă din punct de vedere mental. Exemple 

în acest sens: Conflicte sau probleme cu 

colegii sau superiorii, stres datorat presiunii și 

volumului de muncă, stres datorat problemelor 

personale, temeri legate de viitor. 

Cine realizează consilierea?

Vebego a însărcinat serviciul de medicină a 

muncii al TÜV Rheinland (AMD TÜV) să asigure 

orele de consultații. Consilierea este condusă 

de Neo Argiropoulos, psiholog licențiat la AMD 

TÜV. 

Este consilierea confidențială? Va afla 

superiorul meu sau departamentul de resurse 

umane?

Consilierea este strict confidențială. Nicio 

informație personală nu va fi dezvăluită 

managerului dumneavoastră și/sau 

departamentului de resurse umane fără 

consimțământul dumneavoastră explicit. 

Cum se desfășoară consilierea?

Discuția are loc prin telefon. Dacă doriți să 

efectuați un apel video, acest lucru este, de 

asemenea, posibil.

În ce limbă se oferă consilierea?

Consilierea telefonică are loc în limba germană. 

Cu toate acestea, sunteți binevenit să aduceți 

pe cineva pentru a o traduce dumneavoastră.

Trebuie să fac o programare în prealabil?

Nu. Trebuie doar să sunați la numărul de telefon 

de mai sus în timpul orelor de program. În cazul 

în care Neo Argiropoulos este deja într-un apel 

telefonic, vă rugăm să lăsați numărul și numele 

dvs. și vă va suna el înapoi.

Cât durează consilierea?

Nu există o durată determinată. Neo 

Argiropoulos îți va lua tot timpul pe care îl 

doriți.

Un volum mare de muncă, înlocuirea colegilor bolnavi, certurile, veștile despre război și catastrofele din lume sau 
problemele din familie - toate acestea pot provoca stres, tensiune și vă pot îmbolnăvi. Vebego vrea să vă ajute să 
vă păstrați sănătatea mentală. Acesta este motivul pentru care oferim ore de consiliere telefonică în colaborare 
cu serviciul de sănătate a muncii al TÜV Rheinland (AMD TÜV).
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Când locul de muncă sau viața personală 
devin prea stresante – consiliere pentru 
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     Tel: +49 151 10 98 47 00

Ora de consiliere socială cu AMD TÜV



Din ianuarie, hectas și Servico Group au început să opereze împreună sub numele de Vebego. 

Acum, primele noastre mașini de companie cu design Vebego au fost livrate angajaților de la 

Security Services. Designul este modern și multicolor - un adevărat punct de atracție pe drumurile 

din Germania. 

Trecere la Vebego 

O nouă flotă de mașini în circulație 

Conducerea din Dinslaken vă 
mulțumește!

Ediția 1 / 2023 Hi!

Printr-o seară petrecută împreună la TOP-

GOLF din Oberhausen, Holger Feldker*, André 

Dölken** și Harald Uchtmann*** le-au mulțumit 

tuturor angajaților din administrațiile Servico 

FM, Hago FM și Servico HDG din Dinslaken și 

din filiala Hago din Düsseldorf. 

„Anul trecut a fost mai mult decât numai o 

provocare, iar restructurarea în cursul fuziunii 

companiei a solicitat mult toți angajații”, spune 

André Dölken. „De aceea am vrut să ne întâlnim 

într-un cadru informal - să le mulțumim, să 

mâncăm împreună, să bem împreună, să ne 

distrăm.” 

Terenurile de golf au fost rezervate în total patru 

ore pentru echipa formată din 24 de membri. 

După ce toată lumea a muncit din greu timp de 

două ore pe „verdeață”, s-a avut grijă de starea 

lor fizică de bine și s-a discutat într-o atmosferă 

relaxată.

*Director administrativ al Vebego și director 

general al Servico FM, Hago FM și HCS FM

**Director regional Vest II al Vebego și director 

general al Servico FM

***Director general Servico HDG

Persoana dvs. de contact din 

redacția „Hi!”: 

Vebego Facility Services  

Iris le Claire 

Konsumstr. 45, 42285 Wuppertal 

+49 202 94794395 

iris.leclaire@vebego.de

Urmăriți Vebego Germania 
pe Instagram și Facebook 
și faceți un bine
Cunoașteți deja noile noastre ca-

nale de social media? Din ianuarie, 

grupurile Servico și hectas sunt 

prezente împreună pe Instagram, 

Facebook și LinkedIn sub numele de 

Vebego Deutschland. 

Jocuri cu premii și noutăți 

Urmăriți-ne și nu ratați nici o nouta-

te despre Vebego. Povestim despre 

regiunea și proprietățile la care 

lucrați dvs. pe Facebook și Insta-

gram și vă prezentăm colegi din 

toată Germania. Pe lângă aceasta, 

există întotdeauna posibilitatea de a 

participa la concursuri interesante.

5 Euro merg la SOS Satele Copiilor 

pentru fiecare urmăritor nou

Urmăriți-ne acum și faceți ceva 

bun în același timp: Pentru fiecare 

urmăritor nou pe Facebook și Insta-

gram între 13 martie și 9 aprilie 

2023, vom dona 5 euro către SOS 

Satele Copiilor.

Codul QR vă va conduce la profilurile 

noastre de social media:

 

Ce părere aveți despre noul nostru design? Ați văzut deja una dintre mașinile noastre Vebego în realita-

te?

Pe scurt


