Felsőfokú duális képzés az AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft-nél –
Nyírtelek
Az AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. (4461 Nyírtelek, Kastély u. 3.) 2015-ben
csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében folyó duális
képzéshez, melynek célja, hogy a jövőbeni szakemberek összekapcsolják az elméleti és
gyakorlati ismereteket és szakmai tudásuk maximálisan megfeleljen a mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépgyártás új technológiai folyamatainak.
Az országosan indított újszerű képzési rendszerben az elméleti tudás megszerzése mellett
olyan munkatárs fog kikerülni a felsőoktatásból, aki kellő szakmai tapasztalattal,
versenyképes tudással lép a munka világába.
A duális képzésben, a képzési idő közel felében az AJG Kft. nyírteleki telephelyén történik a
gyakorlati oktatás, kiváló műszaki kollegák segítségével.
Miért érdemes a duális képzési formát választanod?






Egy nemzetközi cég működését ismerheted meg
A szakmai gyakorlatot nemzetközi környezetben sajátíthatod el
A legkiválóbb szakemberektől szerezhetsz tapasztalatot a legújabb technológiák
mellett
Fejleszteni tudod az együttműködést a munkavégzésben
Javítja a munkaerő piaci pozíciódat

Elvárásunk
Jó tanulmányi eredmény és aktív részvétel a vállalati folyamatokban.




Műszaki érdeklődés/előképzettség
Angol és vagy német nyelvtudás
Csapatmunkában való együttműködés

Magadénak vallod vállalti kultúránk alapértékeit:





Csapatszellem, mert csapatként érjük el a legjobb eredményeket.
Versenyszellem, mivel csúcsteljesítményre törekszünk.
Bizalom, mert minden cselekedetünk alapja az.
A cselekvés szabadsága, mert fejlődésünk kulcsa a szabadság és felelősség.

A gépészmérnöki szak Neked való, ha




érdekelnek a tervezési, gyártási folyamatok, innovációs megoldások,
szeretnél egy multinacionális vállalat tagja lenni,
versenyképes tudásra szeretnél szert tenni.

Hogyan tudsz csatlakozni csapatunkhoz?



Megfelelsz a cégnél történő kiválasztási eljáráson és
felvételt nyersz a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének
meghirdetett mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak gyakorlatorientált
alapszakára (BsC).

Mit kell ehhez tenned?
Beküldeni:







önéletrajzod, motivációs leveled
utolsó előtti évfolyam év végi bizonyítványénak másolatát
utolsó évfolyam félévi bizonyítványának másolatát
érettségi bizonyítvány másolatát (ha van)
nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (ha van)
OKJ-s bizonyítvány másolatát (ha van)

Jelentkezési határidő: 2018.05.31.
A jelentkezéseket a titkarsag@ajgkft.hu email címre várjuk.
Hogyan történik a felvételi eljárás?
A jelentkezés lezárása után a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatókat behívjuk egy
személyes interjúra.
A felvételi eredményéről minden jelentkező visszajelzést kap 2018.07.02-ig.
Fontos, hogy a felvételi csak akkor sikeres, ha mind az AJG Kft. és mind a Nyíregyházi
Egyetem felvételi elvárásait sikeresen teljesíted!

Jelentkezz most!
Honlap címe: www.ajgkft.hu
E-Mail: titkarsag@ajgkft.hu

