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A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. által működtetett visontai Hegesztő Bázis kiváló
helyszínül szolgál a fiatal hegesztő tanulók szakmai gyakorlatának helyszínéül. Jelenleg a gyöngyösi
Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának 39 fő
hegesztő tanulójával van érvényes tanulószerződése. Ennek a sikeres tevékenységnek a
folytatásaként, gyakornoki program keretében a szakmai gyakorlatukat a hegesztő bázison végző
tehetséges fiatalok továbbfoglalkoztatását határozta el a cég, szakember utánpótlás céljából.
Társaságunk a gyakornok program keretében 10,53 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, melyet az Európai Unió biztosít részünkre.
A Kft. az 1998-as megalakulása óta képzési és gyakorlati helyszínként működik a régió hegesztő szakmát
oktató szakközépiskoláiban tanuló diákok számára. A tanulók szívesen választják gyakorlati helyszínként a
hegesztő bázist, ahol az iparban használatos legmodernebb gépeken, berendezéseket tanulhatnak.
A Gyakornoki program lehetőséget adott a cég számára, hogy a legtehetségesebb tanulók közül három fő
hegesztő tanuló továbbfoglalkoztatásra kerüljön minimum 9+4,5 hónapos időtartamra. A gyakornokok
mentorálását többéves tapasztalattal rendelkező hegesztő gyakorlati oktató és műhelyvezető végezte, aki a
szakmai ismeretanyag átadásával további iránymutatást nyújt a rá bízott fiatalok részére. A mentor biztosítja
a pályakezdők számára a szakmai technológiák, fortélyok elsajátítását, a szakmai segítő és értékelő
feladatokat, illetve a Kft. mindennapos működésbe történő bekapcsolódást végzi napi 2-3 órás egyéni
foglalkozás keretében.
A gyakornokok a projekt végére feladatukat önállóan ellátni képes munkavállalókká váltak, akiknek
szaktudása, mind a mostani munkahelyükön, mind más munkáltatónál történő elhelyezkedés esetén
lényegesen magasabb szintű, mint az azonos évfolyamon végzett társaiké.
A projekt keretén belül a 3 fő gyakornok 9 hónapon keresztül járó bér- és járuléktámogatásából, továbbá a
cégen belüli segítő mentor bérpótlékából és az új munkahelyek tárgyi feltételeinek kialakításának
támogatásából állt, amely a gyakornokok foglalkoztatása során a munkájuk elvégzéséhez szükséges
eszközök, berendezések beszerzésére irányult.
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