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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÉT FŐ PÁLYAKEZDŐ ALAKALMAZÁSA AZ „AUTOMATIZALUNK.HU” KFT.-NÉL
Az „Automatizalunk.hu” Kft. a „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők
támogatására a konvergencia régióban” című pályázati kiírás keretében nyert el több, mint 4,1 millió
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást. A 100%-ban támogatott projekt
megvalósításával a vállalkozás 2 fő pályakezdőnek segít minél zökkenő mentesebben beilleszkedni a
munka világába.

A fiatal vállalkozókból álló „Automatizalunk.hu” Kft. két cég egyesüléséből jött létre, hogy minél
jobban kielégíthesse a vevői igényeket. A kiváló csapat több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik
az ipari gépek villamos tervezésében és kivitelezésében az egy személyes munkaállomásoktól a
komplett gépsorig. A megbízható, pontos, hatékony munkának köszönhetően az elmúlt években
kiemelkedő számú megrendeléseket kaptak és jelentős megrendelői körre tettek szert. Az általuk
tervezett és kivitelezett gépek végfelhasználói között tudhatják a nagy autóipari beszállítók
többségét. A folyamatos munkának köszönhetően évről évre nő munkatársaik száma. 2013 óta
tanulószerződés keretében gyakorlati képzőhelyet is biztosít az automatizálási szakmát választó
tanulóknak. Jelen projekt célja volt, hogy a cégnél az előző évben tanulószerződéssel foglalkoztatott
tanulók közül 2 főnek lehetőséget biztosítson arra, hogy az elektronikai szakmában megszerzett
képesítést gyakorlati szinten is továbbfejlesszék. A két gyakornok iskolai rendszerű képzésben
szerzett első szakképesítés hasznosulását 1 mentor segíti. A cél megvalósításához nyert a cég több,
mint 4,1 millió forint összegű vissza nem térítendő uniós támogatást. A kft. a támogatással vállalta a
foglalkoztatotti létszám megtartása mellett a 2 fő gyakornok 13,,5 hónapon keresztül elektronikai
műszerész munkakörben való alkalmazását. Az európai uniós támogatásból 2 fő gyakornok és
munkájukat segítő 1 fő mentor 9 hónapon keresztül elszámolható bér és járulék költsége, valamint a
szakmai ismeretek bővítéséhez számítógépek programokkal kerültek beszerzésre.
Az európai uniós forrásból biztosított több, mint 4,1 millió forint 100% vissza nem térítendő
támogatás segítségével az Automatizalunk.hu Kft. a két fő gyakornok foglalkoztatásával közvetve
hozzájárul a munkahelyteremtésen túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés
hasznosulásának elősegítéséhez.
Bővebb információ az info@automatizalunk.hu email címen kérhető
További információ kérhető:

„Automatizalunk.hu” Kft.
Cím: 8175 Balatonfűzfő, Nefelejcs u.14.
Telefonszám: +36 20 / 553-0886
www.automatizalunk.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

