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Tapasztalat 
Ügyvezető, tulajdonos, GeriSoft Stúdió Kft., Maglód - 2009.10. -  
Saját tulajdonú kft ügyvitele. Munkák leszervezése, teljes körű ügyintézés. 

• Informatikai szolgáltatások, weblapok készítése, üzemeltetése, adatbázisok 
kezelése 
• Az informatikai ágazat 1-4 alkalmazottal illetve alvállalkozókkal üzemel 
• Az e-Szaküzlet és a Csomagológép alkatrész webáruház üzemeltetése 
• Professzionális logók készítése, újratervezése 
• Szerződés alapján az Uniotech Kft műszaki vezetői feladatainak ellátása 
2009-2014 közt. 
• Csomagoló gépek beüzemelése, javítása, felújítása. 
• Egyedi gépek, rendszerek kivitelezése a vevő igénye alapján. 
• Komplett sorok, rendszerek építése tervrajz alapján. 
• Alkatrész és gép raktárkészlet kezelése.  
• Napi kapcsolat a gyártó cégekkel. 
• Technikai segítségnyújtás a megrendelő szervize részére. 
• Gépkönyvek, kezelési útmutatók és technikai dokumentumok fordítása. 

Műszaki vezető, Uniotech Kft., Vác, Dunakeszi - 2008.08. - 2014.12. 
Csomagolástechnikai gépek beüzemelése, javítása, forgalmazása. A szerelő csapat 
irányítása, az értékesítő csapat műszaki támogatása. 

• Az értékesítők munkájának segítése, koordinálása. 
• A 4 fős technikus csapat irányítása, támogatása 
• Csomagoló gépek beüzemelése, javítása, felújítása. 
• Egyedi gépek, rendszerek kivitelezése a vevő igénye alapján. 
• Komplett sorok, rendszerek építése tervrajz alapján. 
• Alkatrész és gép raktárkészlet kezelése.  
• Napi kapcsolat a gyártó cégekkel. 
• Technikai segítségnyújtás a megrendelő szervize részére. 
• Gépkönyvek, kezelési útmutatók és technikai dokumentumok fordítása. 

Ábrahám Péter 
szervízvezető - cégtulajdonos
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Szervízvezető, FROMM Hungary Kft., Budapest - 2006.05. - 2008.07. 
Csomagolástechnikai gépek beüzemelése, javítása, forgalmazása. A FROMM Holding 
gyártó cégei által gyártott csomagológépek hivatalos magyarországi képviselete és 
szervize. 

• Az értékesítők munkájának segítése, koordinálása. 
• A cég elindításában való aktív részvétel. 
• Projekt vezető az SAP Buisness One elindításakor. 
• Csomagoló gépek beüzemelése, javítása, felújítása. 
• Egyedi gépek, rendszerek kivitelezése a vevő igénye alapján. 
• Komplett sorok, rendszerek építése tervrajz alapján. 
• Alkatrész és gép raktárkészlet kezelése.  
• Napi kapcsolat a gyártó cégekkel. 
• Technikai segítségnyújtás a megrendelő szervize részére. 
• Gépkönyvek, kezelési útmutatók és technikai dokumentumok fordítása. 

Szervíztechnikus, M.J. Maillis Hungary Kft., Budapest - 2003.07. - 2006.05. 
Csomagolástechnikai gépek beüzemelése, javítása. Az M.J. Maillis Group gyártó cégei 
által gyártott csomagológépek hivatalos magyarországi szervize. 

• Csomagoló gépek beüzemelése. 
• Komplett sorok, rendszerek építése tervrajz alapján. 
• Csomagoló gépek javítása, felújítása. 
• Gépek részegységeinek újratervezésében, jobbításában való aktív részvétel. 
• Elektronika javítás, vezérlés újraépítés.  
• Napi kapcsolat a gyártó cégekkel. 
• Technikai segítségnyújtás a megrendelő szervize részére. 
• Gépkönyvek, kezelési útmutatók és technikai dokumentumok fordítása. 

Szervíztechnikus, Kacsa József Egyéni vállalkozó, Szeged - 1999.09. - 2003.07. 
Csomagolástechnikai gépek beüzemelése, javítása. A Robopac S.A. által gyártott 
csomagológépek hivatalos magyarországi szervize. 

• Csomagoló gépek beüzemelése. 
• Komplett sorok, rendszerek építése tervrajz alapján. 
• Csomagoló gépek javítása, felújítása. 
• Gépek részegységeinek újratervezésében, jobbításában való aktív részvétel. 
• Elektronika javítás, vezérlés újraépítés. 

Szerelő, Modernova kft., Szeged - 1999.01. - 1999.03. 
Sport- és játékautomaták összeszerelése, tesztelése. A számítógép vezérelt automaták 
installálása, tesztelése. Kiegészítők forgalmazása. 
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Karbantartó, Villornet kft., Szeged - 1998.10. - 1998.11. 
A szegedi TESCO áruház átadása utáni garanciális munkálatok elvégzése. 

• Számítógépes épületautomatizálás felügyelete és kezelése 
• Élelmiszeripari gépek beüzemelése 

Karbantartó, Szegedi Konzervgyár, Szeged - 1994.06. - 1998.10. 
• Élelmiszeripari gépek üzemben tartása, karbantartása 
• Új gépsorok telepítése, gépek felújítása 
• Egyedi vezérlések készítése 

Képesítések 
• 1991. - 1994. Villanyszerelő, épület-villamossági szerelő, Móra Ferenc Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző intézet, Szeged. Szakmunkás végzettség. 

A Szakma Kiváló Tanulója országos verseny döntőjén elért kiváló eredményt 
figyelembe véve mentesültem a szakmunkás vizsga letétele alól. 

• 2006. - 2008. Érettségi, Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Budapest  

• 2008. - 2009. Budapesti Műszaki Főiskola (Óbudai Egyetem) Rejtő Sándor Könnyűipari 
Kar - Csomagolástechnológus mérnök alapképzés (megszakított) 

• 2014. - (folyamatban) Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi Számviteli Kar - 
Gazdasági informatikus alapképzés 

Egyéb gyakorlat 
• 2007.07. - ECDL vizsgabizonyítvány megszerzése. 
• 2007. - Több technikai tréning a FROMM Holding ágazatainál. 
• 2007.01. - Angol középfokú “B” típusú nyelvvizsga megszerzése. 
• 2006.12. - Angol középfokú “A” típusú nyelvvizsga megszerzése. 
• 2004.08. - Értékesítési és technikai tréning SIAT és COLUMBIA (M.J. Maillis Group) 
gépekhez, Milano, Olaszország. 
• 2004.05. - EBF Erősáramú Berendezések Felülvizsgálója (OKJ 34 5222 03) képesítés, 
Budapest. 
• 2004.05. - Értékesítési és technikai tréning SANDER (M.J. Maillis Group) 
pántológépekhez, Wuppertal, Németország. 
• 2003.05. - Technikai tréning Robopac (Robopac S.A.) gépeken, San Marino, San 
Marino. 
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• 2001.05. - Technikai tréning Robopac (Robopac S.A.) gépeken, San Marino, San 
Marino. 
• 1999.07. “B” kategóriás jogosítvány megszerzése. 

Profil 
Ipari gépek és gépsorok üzemeltetésében és javításában szerzett többéves tapasztalattal 
rendelkezem. Fő profilom az ipari vezérlések felmérése, a hibák kijavítása. Ismerem a 
“régi” típusú vezérléseket, és a modern PLC vezérelt rendszereket is. Hibakeresés és 
vezérlés építés rajzból is. 

Önálló szerelőként szerzett többéves gyakorlatom lévén nem csak az elektromos hibákat 
tudom felmérni és kijavítani, hanem összetett gépek mechanikai javításában is rendkívül 
nagy gyakorlatom van. 

Az EBF képesítésnek köszönhetően kiváló segítséget nyújtok a gépek, gépsorok 
beüzemelésekor, felújításakor, figyelemmel kísérve a helyi és az általános biztonsági 
előírásokat. 

Angol nyelv tudásom kiterjed a műszaki területre is (elektronika, mechanika, informatika), 
így a technikai problémákat közvetlenül a gyártó cég technikusaival tudom megbeszélni. 
A gépek angol nyelvű dokumentumait kiváló minőségben fordítom magyarra. 

Referencia 
Több év gyakorlat különböző gyártó cégek által gyártott csomagolástechnikai gépek és 
gépsorok beüzemelésében és javításában, valamint csomagoló gépsorok tervezésében. 

Rendkívül nagy gyakorlat ipari vezérlések javításában, rajzból való megépítésében és 
tervezésében. 

Nagy gyakorlati tapasztalat új vállalkozások indításában és piaci jelenlét megerősítésben 
(a saját vállalkozás mellett két újonnan alapított Kft-ben aktív vezető pozíció betöltésével 
a 2-3 fős szintről 20fő feletti vállalkozássá fejlesztés, mindkét cég árbevétele 1mrd Ft 
szintre fejlődött ezalatt) 

Több év önálló munkavégzés. 

Több év gyakorlat csapatban való munkavégzésben. Karbantartások tervezésében, 
ütemezésében. 

Vezetői tapasztalat 3-5 fős közvetlen szerviz csapat irányításában illetve kooperatív 
részvétel a cég vezetésében műszaki vezető pozícióban. 

Közel egy millió kilométer okozott baleset nélkül, személy- és kisárúszállító autókon. 
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Hobbi 
Számítógépek, operációs rendszerek karbantartása. Programok telepítése, 
segítségnyújtás a használathoz. 

Ismert rendszerek: 

➡ Windows: 98, 98SE, ME, 2000, XP home és professional, Vista, 7 és 8, Microsoft 
Office, SAP BO, Dynamics NAV, és más nagyobb programcsomagok ismerete. Rendszer 
beállítása, finomhangolása, vírus és kémprogram írtása. 

➡ Linux: UHU, Suse, Debian, Knoppix, Ubuntu, és más népszerű disztribúciók kezelése, 
rendszer beállítások, finomhangolások. Alapvető terminál használati ismeretek. 

➡ Mac OS X rendszer használata több év tapasztalattal. A rendszeren használt 
programok alapvető ismerete, Apple iWorks és LibreOffice ismeretek, terminál ismeretek, 
rendszer beállítás. 

Dinamikus és statikus weblapok készítése, adatbázisok készítése és alkalmazása 
weblapokon (fórumok, vendégkönyvek, webshopok, portálok, stb). Honlapom: 
www.gerisoft.hu.  

Riasztó rendszerek építése, beüzemelése. 

Modellek, makettek építése és egyedi festése.
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