
„FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE A CADSOL KFT.-NÉL”

A projekt alapadatai:
 Projekt azonosító: GINOP-5.3.12-19-2020-00425
 Igényelt támogatás: 18 992 400 Ft
 Támogatás mértéke: 70,00 %
 A projekt költségvetése: 27 132 000 Ft
 Projekt tervezett befejezése: 2022.08.31.

A projekt bemutatása:
A  CADSOL  Kft.  2012-ben  alapult.  Főtevékenységünk  mérnöki  tevékenység,  műszaki
tanácsadás.  Munkavállalóink  fele  felsőfokú mérnöki  végzettséggel  rendelkezik,  ezek mellett
szakirányú technikus végzettségű, és szakmunkás, fizikai munkatársunk is van. 
Fémipari  alkatrészek  bérgyártása,  gyártósor  ciklusidő  csökkentés,  gépjavítás,  hibakeresés,
robotprogramozás, és hegesztő cella kapacitásbővítés területén nyújtunk szolgáltatásokat. 
A  jelenlegi  tapasztalt  alkalmazottaink  mellett  keressük  a  módját,  hogy  fiatal,  műszaki
végzettséggel rendelkező kollegákat is foglalkoztassunk. A CADSOL Kft. által gyártott eszközök
iránt  egyre  nagyobb  kereslet  mutatkozik,  új  munkatársak  felvételével  egyre  több
megkeresésnek leszünk képesek eleget  tenni.  A  projekt  keretében a főtevékenységünkhöz
kapcsolódóan  szeretnénk  fejleszteni  a  specifikus  célgépek,  ellenőrző,  hegesztő,  valamint
szerelő készülékek gyártását. Az új emberek felvétele egyrészt kapacitásnövekedést is jelent,
másrészt pedig friss szemléletmódot hoz a vállalkozásba. A termelési részlegre szeretnénk egy
gépészmérnököt felvenni  a gyártási  folyamat tervezésére és fejlesztésére, aki  hozzájárul  a
magas  minőségi  elvárások  biztosításához.  E  mellett  egy  gépi  forgácsoló  szakembert  is
szeretnénk alkalmazni,  aki  a  gépeket fogja  működtetni  a  gyártás során.  A megrendelések
számának növekedése, és a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás szükségessége is új
munkaerő felvételére sarkall bennünket. Ezért egy kereskedelmi vezetőre is szüksége van a
cégünknek,  aki  az értékesítést bonyolítja,  tartja  a kapcsolatot  a régi ügyfelekkel és újakat
szerez. 3 fő munkavállalót szeretnénk tehát felvenni és teljes munkaidőben foglalkoztatni. A
gépészmérnök és a gépi forgácsoló szakember pozíciókon férfi,  míg a kereskedelmi vezető
poszton hölgy munkatársat kívánunk alkalmazni. A projekt megvalósításával az árbevételünk
25%-os növekedésére számítunk.

A projekt megvalósulásának helyszínei:
7630 Pécs, Finn utca 1/1.

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósul meg
Pénzügyminisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu
Telefon: +36 1 896 6666
Honlap: www.palyazat.gov.hu


