Rafał Gałat
Łączki-Pawłówek 33
24-224 Borzechów

RAF-TECH inż. Rafał Gałat
Mechanika Pojazdowa
tel. 662 574 271
e-mail: r.galat@wp.pl

Firma RAF-TECH zajmuje się obsługą pojazdów osobowych, małych pojazdów dostawczych, samobieżnych maszyn rolniczych oraz maszyn budowlanych. W firmie przeprowadza się naprawy bieżące oraz
naprawy główne. Głównym obszarem działalności firmy jest elektryka i elektronika z uwagi na fakt, że we
współczesnych pojazdach jest ona powszechnie stosowana.
Przedsiębiorca posiada wykształcenie wyższe
z zakresu techniki motoryzacyjnej i energetyki.
Odbył praktyki w lubelskich salonach samochodowych na stanowisku elektromechanika. Dysponuje kilkuletnim doświadczeniem w pracy na
stanowisku mechanika w prywatnej firmie.
Pomysł na firmę zrodził
się jeszcze w szkole średniej
i towarzyszył przedsiębiorcy przez cały okres edukacji. W 2008 roku zaczął
rozważać decyzję o rozpoczęciu własnej działalności
gospodarczej. Sytuacja na
rynku pracy utwierdziła go
w przekonaniu, że jest to
dobry pomysł.
Od tego czasu zaczęło się wcielanie pomysłu
w życie. Wtedy to własnymi siłami rozpoczął remont budynku gospodarczego, gdzie ostatecznie
powstało jedno stanowisko naprawcze. Wówczas
przedsiębiorca dowiedział się, że istnieje szansa
na pozyskanie środków finansowych na inwestycje z Europejskiego Funduszu Społecznego. Postanowił skorzystać z szansy. Złożył aplikację do
projektu i udało się – został zakwalifikowany. Na118

stępnie złożył wniosek na konkurs o środki finansowe na inwestycje i znowu się udało – otrzymał
dotację. To zmotywowało go jeszcze bardziej do
działania.
W czerwcu 2010 roku została zarejestrowana
firma RAF-TECH. Za uzyskane środki finansowe
został zakupiony sprzęt pozwalający na wyposażenie
warsztatu na wysokim poziomie. To zainteresowało
klientów. W międzyczasie
przygotowane zostało drugie
stanowisko, gdzie zamontowany został nowy sprzęt. Od
tego czasu klientów zaczęło
przybywać, co pozwoliło na
systematyczny rozwój firmy.
Na dzień dzisiejszy firma posiada trzech dużych, kluczowych klientów, którym serwisuje pojazdy oraz maszyny budowlane. Zapewnia to firmie stabilizację finansową.
Właściciel inwestuje w rozwój – w międzyczasie zdobył certyfikat potwierdzający programowanie i obsługę pamięci e-prom w zakresie zaawansowanej elektroniki samochodowej.

