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"A 24. órában jártunk”

A projekt rövid leírása:
Az Uniriv Kft. közép Európa egyetlen kötőelem és szegecsgyára, amely az osztrák-magyar
határmentén helyezkedik el, jelenleg 91 főt foglalkoztat. Egyedi, precíziós technológiával állítjuk elő
termékeinket az autó-, összeszerelő- és az építőipar részére. A gyártási folyamataink nagy
pontosságú szerszámokat igényelnek, így a gyorsabb és jobb minőségű kiszolgálás érdekében saját
szerszámgyártó üzemet tartunk fent. A saját szerszámüzem működtetésének az előnyei mellett,
néhány fontos nehézséget is meg kell említeni, amik közül az egyik és legjelentősebb a megfelelő
szakemberek magyarországi hiánya.
Így a duális képzés adta lehetőséget kihasználva a 2012/13-as tanévtől szerszámkészítő 3 éves
képzést kezdtük meg közösen a helyi Nádasdy Tamás Szakközépiskolával. Majd idén szeptembertől a
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskolából gépi forgácsoló tanulók gyakorlatát is segítjük. Az
együttműködések a megyében, de talán országos szinten is egyediek, a jelentkezők nagy száma pedig
azt bizonyítja, hogy a diákok és szüleik megértették az új idők szavát, és óhajtják a versenyképes
tudást.
Szerszámüzemünket átalakítottuk, gépparkját felfejlesztettük Tanműhellyé, így vártuk 2012
szeptemberében az első diákokat. Nagyon fontosnak érezzük, hogy a Tanulók valós ipari
körülmények között, az igazi ”olajszagot” magukba szívva sajátíthassák el a szakma rejtelmeit. Másik
nagyon fontos és nagy különbség az iskolai tanműhelyekkel szemben, hogy nálunk a Diákok több éves
szakmai tapasztalattal rendelkező mesterek között töltik gyakorlatukat. Az elmélet és gyakorlat
aránya 30-70%-ban oszlik meg, amely véleményünk szerint egy egészséges arány ahhoz, hogy a
Tanulók szakmaorientált képzést kaphassanak.
A Diákok Tanulószerződéssel vannak nálunk, amely a Tanuló- Iparkamara- Cég részéről köttetett.
Kialakításában igyekeztünk ösztönző rendszert is bevonni, amit tanulmányi átlaghoz kötöttünk.
További ösztönzést és juttatást kínálunk a harmadik félévtől Céges ösztöndíjon keresztül 3,51-es
átlagtól. Összegezve a juttatásokat az utolsó évben akár 60-70ezer Forintot is kereshetnek a Diákok a
tanulmányi átlaguktól függően.
Cégünk jelentős összegeket fordít az oktatás legmagasabb színvonalon tartására, amely folyamatos
eszköz és gépfejlesztést jelent. Saját erőn felül nagy segítséget nyújt a finanszírozásban a normatív
rendszer és a decentralizált pályázatok.
A közelmúltban egy zöldmezős beruházás keretein belül 5.300 m2-es új gyártó és kiszolgáló
csarnokot építettünk Csepreg határában, ahol közel 600 m2-en tanműhely és tantermek is
kialakításra kerültek.
Tervünk, hogy minden évben a végzősök közül 6-8 tehetséges Diáknak további munkalehetőséget
kínáljunk Cégünknél, a többieknek pedig segítséget az elhelyezkedésben a Megye, vagy Megyén kívüli
vállalatoknál, akik részéről hatalmas az érdeklődés a képzéseink iránt.

A 24. órában jártunk, hiszen ha nem tesszük meg az első lépéseket a szakember utánpótlásban, akkor
Vállalatunk lendületes és progresszív fejlődését a megfelelő és szakképzett munkaerő hiánya
hátráltatta volna. Az első tapasztalataink a képzéssel kapcsolatban pozitívak, jó néhány Tanulóban
érezzük a jövő gépészét és szerszámkészítő mesterét, így nagy lendülettel várjuk a következő
osztályokat/pályakezdőket. Úgy gondoljuk, hogy egy jövőjét építő Cég életében a leghatékonyabb
befektetés az oktatásba való invesztíció.

