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SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYAKORNOK FOGLALKOZTATÁSA A RABACSA KFT.-NÉL
Európai Uniós forrás segítségével gyakornok foglalkoztatására és a foglalkoztatáshoz szükséges
eszközbeszerzésre került sor a Rabacsa Kft-nél, a GINOP-5.2.4-19-2019-00188 pályázat keretén belül.
A GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki Program című pályázati kiírására benyújtott projekt 19,86 millió Forint
támogatásban részesült.
A Rabacsa Kft. két tulajdonosa Racker Balázs és Racker Csaba, tulajdoni hányaduk 50-50 százalék.
Családjuk már az 1800-as évek közepe óta kovácsmesterséggel foglalkozik, így elmondható, hogy ma már a
hatodik-hetedik generáció folytatja ezt az immár tradicionálissá vált családi tevékenységet. Az 1998-ban
alapított családi vállalkozás fémipari termékek gyártásával foglalkozik. A kft. 103/4. helyrajzi számon
nyilvántartott, alsószölnöki székhelyén zajlik a termelési tevékenység egy része, elsősorban egyedi építészeti
elemek, kovácsoltvas kerítések, kapuk készülnek itt. Emellett itt található a központi ügyintézés helyszíne is:
az irodában adminisztráció, számlázás, sőt a termelés előkészítés is zajlik. mítás, stb.).
A vállalkozás a hosszú távú fejlődési elképzelések megvalósításához egy üzleti lehetőséget kihasználva
Szentgotthárdon, az ipari park területén vásárolt telephelyet. A telephelyen olyan termelő csarnok felépítése
valósult meg, amely a lézervágási tevékenység teljes folyamatának helyt ad. A csarnokban a termelő tér
mellett, szociális blokk, iroda is található. A vállalkozás tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.

A kedvezményezett neve: RABACSA METALLTECHNIK Kft.
A projekt címe: Gyakornok foglalkoztatása a Rabacsa Kft.-nél
Megvalósítás helyszíne: 9970 Szentgotthárd, Felső liget u. 3.
A beruházás megvalósításának ideje: 2020.02.03-2020.11.03.
Beruházás összköltsége: 19.859.406 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 19.859.406 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Beruházás rövid bemutatása:
A gyakornokok foglalkoztatása 2020.02.03-tól 2020.08.02-ig tartott, a 3 hónapos továbbfoglalkoztatási idő
pedig 2020.11.03-ig.
A gyakornokok a foglalkoztatás során az alapoktól kezdődően a fémipari termékek gyártásának
munkafolyamatát, lépéseit, gyakorlatát és praktikáit sajátították el. Alapvető, és részletes szakmai ismeretekre
tettek szert. Ezen ismereteikkel bárhol, akár egy nagyobb vállalkozásnál, üzleti környezetben is megállják a
helyüket diverzifikált tudásuknak köszönhetően.
A projekt során a gyakornoki kapcsolattartók segítették a gyakornokok szakmai és munkahelyi
beilleszkedését, értékelték a munkájukat, fejlődésüket, valamint dokumentálták az előrehaladásukat.
A projekt keretében az eszközbeszerzésre is sor került.
Beszerzett eszközök:
-6 db Mitutoyo ABS Digimatic Tolómérő
-2 db Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic tolómérő

-1 db Mitutoyo Külső mikrométer készlet
-1 db Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic nagy méréstartománnyal
-6 db BOSCH GWS 13-125 CIE Kis sarokcsiszoló
- 6 db Gurítható munkapad- egyedi
-1 db Darumérleg
-1 db Padlómérleg
-4 db Emelőmágnes (600 kg)
-4 db Emelőmágnes (300 kg)
-1 db Köszörűgép
-6 db DELL Optiplex AIO
A beszerzett eszközök használatát a projekt során a gyakornokok elsajátíthatták, illetve rendeltetésszerű
használatát megtanulhatták, mely elősegítette a munkavégzés megfelelő kimenetelét.
A projekt segítette a vállalkozás humánerőforrásának erősödését, valamint a gyakornokok munkaerő piacon
való pozíciója erősödött.
További információ kérhető:
Racker Balázs
06 20/943-4637
info@rabacsa.hu

