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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2 FŐ FOGLALKOZTATÁSA GYAKORNOKI PROGRAMBAN
Európai Uniós forrás segítségével gyakornokok foglalkoztatására és a foglalkoztatáshoz szükséges
eszközbeszerzésre került sor a Multi Partner Solutions Kft.-nél, a GINOP-5.2.4-16-2019-03855 pályázat
keretén belül. A GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki Program című pályázati kiírására benyújtott projekt
8,24 millió Forint támogatásban részesült.
A vállalkozás 2017-ben kezdte meg munkáját. Üzletmodellünk létjogosultságát igazolja az ipari vállalatoknál
ma jelenlévő szakember- és kapacitáshiány. Az elmúlt évtizedekben felhalmozott know-how-t szeretnénk
elérhetővé tenni minden kedves üzleti partnerünk számára, figyelembe véve konkrét problémáikat és
elvárásaikat. Szakembereink pontosan tisztában vannak vele, hogy mit jelent a vevő igényeinek megfelelni,
ezért igyekszünk azokat felülteljesíteni. Mérnökeink operatív szinten szerzett tapasztalatai segítenek a vevő
szemszögéből látni az adott problémát, így gyorsan, hatékonyan tervezünk és oldunk meg feladatokat.
Cégünk kimagasló szakmai felkészültségét azok a mérnökök jelentik, akik saját szakterületük kiváló
képviselői. Specialistáink összes szakmai tapasztalata meghaladja a 300 évet. Ez garantálja, hogy legyen
szó bármely ipari terület egyedi problémájáról, mi összeállítjuk az adott kihívásnak megfelelő csapatot és
hatékonyan megoldjuk a feladatot. Cégünk kapcsolatrendszerébe tartoznak beszállítóként tervező és gyártó
vállalatok, akikkel a kiforrott üzleti kapcsolat lehetővé teszi az adott munka személyre szabott, gyors, precíz
lebonyolítását. Szakembereink elkötelezett hívei a Lean-Kaizen filozófia terjesztésének, alkalmazásának.
A kedvezményezett neve: Multi Partner Solutions Kft.
A projekt címe: 2 fő foglalkoztatása Gyakornoki programban
Megvalósítás helyszíne: 9771 Balogunyom, Külterület 0118/2 hrsz.
A beruházás megvalósításának ideje: 2019.09.16-2021.10.19.
Beruházás összköltsége: 8.244.896 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 8.244.896 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Beruházás rövid bemutatása:
A projekt keretében 2 fő gyakornoki pozíció betöltésére került sor, amely 9 hónapos foglalkoztatás és 4,5
hónap kötelező továbbfoglalkoztatást foglal magába.

A projekt keretében összesen 3 fő gyakornok foglalkoztatásával valósult meg 2x9 hónap foglalkoztatási
időszak és a 2x4,5 hónap kötelező továbbfoglalkoztatási időszak az alábbiak szerint:
-Varga Bálint: 2019.11.01-2020.03.31
Munkaviszonyának vége: 2020.10.31.
-Recetár Róbert: 2020.02.01-2020.10.31.
Továbbfoglalkoztatási időszakának lejárata: 2021.03.15.
-Dunai Adrián: 2021.06.01-2021.09.30.

Továbbfoglalkoztatási időszakának lejárata: 2022.02.15.

A gyakornokok számára a vállalati kapcsolattartó a szükséges ismereteket, szakmai tapasztalatot és tudást
átadta, így elmondható, hogy a gyakornokok munkavégzése a foglalkoztatás során folyamatosan fejlődött,
cégünket munkájukkal segítették.

A projekt keretében a gyakornokok munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzésre kerültek az
alábbiak szerint.

A projekt keretében az alábbi költségek kerülnek elszámolásra:
-Egyéb általános (rezsi) költség
-Tárgyi eszközbeszerzés
-célcsoport személyi jellegű ráfordításai
-Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
-Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
-Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

További információ kérhető:
Név: Baksi Péter
E-mail cím: peter.baksi@multipartner.hu
Telefonszám: +36-30-792-71-72

