„GYAKORNOKOK FOGLALKOZTATÁSA A NUBE INVEST KFT.-NÉL”
A projekt alapadatai:


Projekt azonosító: GINOP-5.2.4-16-2018-02682



Igényelt támogatás: 9 124 015 Ft



Támogatás mértéke: 100%



A projekt költségvetése: 9 124 015 Ft



Projekt fizikai befejezése: 2019.05.29.

A projekt bemutatása:
Cégünk 1991 óta foglalkozik vagyonvédelemmel és elektronikával. A megnövekedett forgalom
és a teljes körű kiszolgálás érdekében hívtuk életre 2013-ban, a Nube Invest Kft-t. Fő
tevékenységi körünk a kezdeti időszakban a vagyonvédelem (riasztórendszerek,
kamerarendszerek, tűzjelző rendszerek, kapuautomatizálás, füstpajzs), és az informatikai
hálózatok telepítése volt. Az elektronikus vagyonvédelmi eszközök mellett mára már mechanikus
vagyonvédelemmel is foglalkozunk (biztonsági rácsok, elektromos kerítés). A későbbiekben a
felhasználói igények hatására villanyszereléssel és okosotthon, "smart home" szolgáltatásokkal
is bővültünk. Villanyszerelési szolgáltatásokon belül jelenleg villanyszerelő gyorsszervízelést,
hibakeresést, hibaelhárítást, lakás felújítást, épületvillamosság-, lámpatest-, kapcsoló-,
konnektor felszerelési szolgáltatásokat nyújtunk.
A Nube Kft. vállalja a lakások, családi házak, irodák és egyéb ingatlanok riasztórendszerrel való
felszerelését. A vezetékes riasztórendszerek mellett megjelentek a vezeték nélküli riasztók is,
melyeknek sokkal kisebb a szerelési igénye, így telepítésük nem jár különösebb bontással. Az
elmúlt években egyre nagyobb problémává vált bizonyos iparágakban a munkaerőhiány. Az
építőiparban, villamossági iparágban is egyre nagyobb gond elegendő számú és megfelelő
szaktudású munkavállaló alkalmazása.
A GINOP-5.2.4-16-2018-02682 projekt nagyon jó lehetőséget nyújtott arra, hogy frissen végzett
munkaerőt alkalmazhassunk és ki is képezzük, így nagyobb esélyt látunk rá, hogy nálunk
folytatja a munkát a későbbiekben. Ezzel stabil és megbízható alkalmazottakra tettünk és
tehetünk szert. A projket keretében 3 fő gyakornokra tudtuk igényelni pályázati támogatást. A
gyakornokokat ennek keretében sikerült megismertetni az összes általunk végzett
tevékenységgel.
A projekt keretében a 3 fő gyakornok munkavégzéséhez a projekt keretében beszerzésre
kerültek olyan eszközök, melyek elengedhetetlenek voltak a munkába állásukhoz. A
villanyszerelő és vagyonőr munkákhoz fúrókalapács, csavarbehajtó, vésőkalapács,
falhoronyvágó, porszívó került beszerzésre, illetve a barnításukat is megvalósítottuk.

A gyakornokok részére a következő anyagok, kisértékű eszközök beszerzését valósítottuk meg:
szerszámosláda, mérőműszer, csavarhúzó készlet, ollók, villáskulcskészlet, pillanatpáka,
csavarbehajtó, távolságmérő, munkaruha, ütvecsavarozó, akus rotációs vágó, akus
kartuskinyomó, létra, akus kapcsozó, Festool Systainer, 5m mérőszalag, vízimérték, műanyag
láda. A projekt révén a gyakornokok jelentős szakmai tapasztalatot szereztek a
szakképzettségüknek megfelelő szakterületen, valamint komplex szakmai tapasztalatra, tudásra
tettek szert, mert adminisztrátori, építőipari és technikai feladatokat is elláttak, mely jelentősen
növeli szakmai tapasztalatukat. A szakmai tapasztalat és a megszerzett ismeretek jelentős
mértékben hozzájárulnak a gyakornokok munkaerő-piaci kilátásainak és jövőbeni foglalkoztatási
lehetőségeinek javulásához.
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