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Vállalatunk, a Weldmont Metalltechnik Kft. profilját tekintve lakatos és hegesztő

HEGESZTŐK

magyar vállalkozás, amelyet 2010-ben Esztergomban, Budapesttől 50 km-re
északra alapítottunk. Cégünk székhelye egyben a vállalkozásunk termelési helyszíne is,
ahol a szállítási szerződések keretén belül, acélszerkezeti és lemez-feldolgozási

Esztergomi üzemünkben célul tűztük ki, hogy a

munkálatokat végzünk Magyarországon.

pályakezdő hegesztőket szakmai életútjuk kezdetén
támogassuk, felkészítsük a szakmára és piacképes
tudással rendelkező hegesztőket képezzünk belőlük. Ezért

Fő tevékenységünk a német fémfeldolgozásra szakosodott.

Németországban

Üzemi szerződések - és 2011. október 07. napjától

sünket 2013-ban kb. 15 %-kal tudtuk

piaci

munkaerő-kölcsönzés - keretén belül a német piacon a

bővíteni.

következő szakmunkaerőket bocsátjuk rendelkezésre:

Németországban korlátlan munkaerőkölcsönzési

2014

részesedé-

októberétől

üzemünk 2018. májusától hegesztői-gyakorlati helyként is
működik,

rendelkezünk

ahol

szakképzett

oktató

foglalkozik

a

hegesztő

tanoncokkal. A tanulóknak így lehetőségük nyílik az elméleti és főként
a gyakorlati szakmai tudás elsajátítására.

engedéllyel, így az első külföldi cégek egyikeként
• Szakképzett hegesztők [CO, AWI]

határozatlan idejű munkaerő kölcsönzési engedélyt

• Szakképzett lakatosok

szerezhettünk.

LAKATOSOK

• Szakképzett karosszéria összeszerelő lakatosok
• Hajlító gépkezelők [AMADA, Trumpf]

2015 is rendkívül sikeres év volt vállalatunk számára,

Szakképzett munkaerőnk tekintetében a legtöbb tapasztalatot hegesztőinkkel (AWI

• Ipari fényezők

számtalan új partnerrel bővíthettük változatos ügyfélkörün-

vagy CO) és lakatosainkkal szereztük. Szakképzett dolgozóink kiválasztásakor

• A fémfeldolgozás különböző területein tevékenykedő

ket. Az előző évhez képest bevételünket több, mint 60%-kal

különös figyelmet szentelünk a szaktudásra, a külföldön szerzett nagyfokú

8.2 millió euróra növelhettük. A nyereség egy részét

tapasztalatra, hogy számukra mindenekelőtt a német minőségszabvány ismert

a

legyen. Hegesztőink és lakatosaink az ügyfél igényeinek függvényében tudnak rajzot

kisegítők
A németországi tevékenységünk központja a Rastatt
városban

(Karlsruhe

Vállalkozásunknak

mellett)

sikerült

a

található
délnémet

magyarországi

üzemünk

gépparkjának

bővítésére

használtuk fel.

olvasni, érvényes TÜV hegesztői minősítéssel rendelkeznek, és ideális esetben

kirendeltség.

alapfokú szakmai szinten beszélik a német nyelvet.

tartományban

Esztergomi üzemünk területe 2016. évtől folyamatosan

a családi vállalkozásoktól kezdve a világhírű részvény-

bővül. Első lépésként 130 m2-es új hegesztőüzemet, majd

Függetlenül attól, hogy vékonylemez munkálatokról, nemesacél, alumínium vagy

társaságokig jelentős ügyfélkört kialakítania és a piacon

2018.

nagy acélszerkezetekről van szó, minden területen jelentős referenciákat tudunk felmutatni.

eredményesen helytállnia. Közel 7 éve több, mint 30

létesítettünk,

partnert látunk el jelenleg több, mint 250 nemzetközi

átadásra, ahol a tervek szerint az Európai Uniós pályázati

tapasztalatú és magasan képzett szakmunkaerővel. A szak-

támogatással beszerzés alatt álló, korszerű forgácsoló

munkaerő-hiánnyal küszködő időkben, ezek a vállalkozások

gépeink kerülnek beüzemelésre.

évben

840

m2

ezután

egy

területű
újabb

raktárhelyeséget

üzemcsarnok

került

kedvező termelési alternatívára és megbízható partnerre
találtak bennünk.

GÉPKEZELŐK
Partnereinket CNC-marósainkkal, CNC-esztergálóinkkal, élhajlítóinkkal és egyéb

Esztergomi üzemünkben célul tűztük ki, hogy a pályakezdő

segédmunkásainkkal (pl. csiszoló) támogatjuk. Programozó és programozói tudás

hegesztőket szakmai életútjuk kezdetén támogassuk,

nélkül, rajzolvasás tudással, ahogy azt a Partnereink kérik.

felkészítsük a szakmára és piacképes tudással rendelkező

Legfőbbképpen AMADA és Trumpf gépek ismerete szükséges.

hegesztőket képezzünk belőlük. Ezért üzemünk 2018.
májusától hegesztői-gyakorlati helyként is működik, ahol
szakképzett oktató foglalkozik a hegesztő tanoncokkal.
A tanulóknak így lehetőségük nyílik az elméleti és főként
a gyakorlati tudás elsajátítására.

IPARI FESTŐK
Az újra és újra visszatérő partneri igények alapján szakképzett munkaerőkínálatunkat ipari festőkkel és homokfúvókkal bővítettük.
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REFERENCIÁK

MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉS
MAGYAR MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉS

Alapításunk óta komoly ügyfél portfoliót tudtunk kialakítani. Több mint 30 partnerrel rendelkezünk a kis családi vállalatoktól
kezdve a komoly részvénytársaságokig. Vállalkozásunk minden téren referenciákat tud felmutatni. Gyártatás és munkaerőkölcsönzés terén egyaránt.

A magyarországi munkaerő piacon jelenlévő Weldmont Metalltechnik Kft. jelentős szerepet tölt be munkaerő-kölcsönzés
üzletágával a fémipari alkatrészgyártás üzletága mellett.

Néhány példa:

Az elmúlt évek során több multinacionális nagyvállalat választotta cégünket üzleti partnerének.

• Fém és acélszerkezetek gyártása 1,5 tonnáig

• Különböző gépelemek

Mivel vállalatunk saját telephelyén is folyik fémipari alkatrészgyártás, fémipari megmunkálás, így partnereink részére

• Egyedi gépburkolatok és lemezmunkák vékony és

• Karosszéria és járműgyártási elemek

a hagyományos szűrő tesztek mellett, igény esetén a gyakorlatban is tudjuk vállalni kölcsönzött munkavállalóink adott pozíció

vastaglemezből egyaránt

• Kabinépítés

betöltésére való munkaalkalmasságának vizsgálatát.

• Egyedi és széria alkatrészek marása, esztergálása,

Miért munkaerő-kölcsönzés?

• Szénacél és különböző nemesacélok (rozsdamentes

lézervágása, hajlítása
• Szolgáltatásunkat az időszakos, idény, vagy folyamatosan fennálló munkaerő igények kielégítésére ajánljuk üzleti
Partnereinknek a költséghatékonyság, a tervezhetőség és a rugalmasság előnyeit szem előtt tartva optimális
megoldásként
• Azért mert…
• a kölcsönzött munkavállaló nem jelenik meg a statisztikai létszámban (létszámstop esetén is alkalmazható)

• Különleges gyártmányok rozsdamentes acélból és
lemezből

anyagok, alumínium, réz stb.) széleskörű feldolgozása
minden területen

• Különböző fém- és acélszerkezetek (teherhordó
szerkezetek, kapu, ablaképítés, stb.)
• Zsaluelemek

• Egyedi és extrém ötletek megvalósítása a tervezéstől a
kivitelezésig

• Csővezetékek
• Nehézszerkezetek (20 mm – 350 mm)

• Kapcsolószekrények (0,8 mm – 3,0 mm)

• a megfelelő munkaerő biztosításának minden járulékos feladatát a szolgáltató vállalja
• szolgáltatásról szóló költségszámla jelentkezik a bérköltség helyett
• a hiányzás miatt kieső munkavállalók külön díj nélkül pótlásra kerülnek
• a szolgáltatási díjak kifizetésének ütemezése javítja cége cash-flowját
Főbb iparágak
Autóipar • Gépipar • Fémipar • Műanyagipar • Bőripar • Vegyipar • Elektronikai ipar • Logisztika

JÁRMŰÉPÍTÉS

LEMEZMEGMUNKÁLÁS

ROZSDAMENTES ACÉL
FELDOLGOZÁS

ÜZEMI SZERZŐDÉS
Ennél az üzleti modellnél az Ön vállalatánál üzemi szerződés keretei között nyújtunk az Ön egyéni igényeinek megfelelően
szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy az Ön üzemében a magyar dolgozók az EU-előírásoknak megfelelően, munkavállalási engedély
nélkül, teljesítményalapon dolgoznak. Áraink tartalmazzák a dolgozók bérét, a teljes körű járulékok összegét, az utazás és

GÉPÉSZET

ACÉLSZERKEZETEK GYÁRTÁSA

a dolgozók szállásának költségét.
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KAPCSOLAT
�
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NÉMETORSZÁG

MAGYARORSZÁG

IRODA

IRODA, MŰHELY

Weldmont Metalltechnik Kft.
C.F.-Goerdelerstr. 5., 76437 Rastatt
Deutschland

Weldmont Metalltechnik Kft.
2500 Esztergom, Pöltenberg utca 17.
Magyarország

Tel: (+49) 07222/ 93 45 83

Tel: (+36) 33 500 082

www.facebook.com/weldmont

www.instagram.com/weldmontmetalltechnik

MUNKATÁRSAINK
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www.linkedin.com/company/weldmontmetalltechnik

TÖRÖK CSABA

TÖRÖK ERIKA

Ügyvezető

Kirendelségvezetö Németország

Tel: (+49) 07222/93 45 83
Fax: (+49) 07222/93 49 49
E-mail: csaba@weldmont.de

Tel: (+49) 07222/93 45 83
Fax: (+49) 07222/93 49 49
E-mail: erika@weldmont.de

TÖRÖK ANDRÁS

PETRIK LÁSZLÓ

Üzletfejlesztési vezető

Cégvezetö

Tel: (+49) 07222/93 45 83
Fax: (+49) 07222/93 49 49
E-mail: andras@weldmont.de

Tel: +36 20 341 1829
E-mail: petrik.laszlo@weldmont.hu

www.xing.com/companies/weldmontmetalltechnikkft.
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WWW.WELDMONT.HU

