Egységben

az erő

Mozgás a tökéletesség jegyében

S z a k ké p z é s é s ka r r i e r
Királykategória a lég-, szabályozás- és hajtástechnikában

A ZIEH L - A BEGG M o to r - és
Ve n til l áto r gyár tó Kf t . M a r c a lib a n
Az akkori tulajdonos, a német ZIEHL-ABEGG GmbH & Co.
1994. december 20-án alapította Marcaliban a ZIEHL-ABEGG
Motor- és Ventillátorgyártó Kft-t. Az 1910-ben alapított, jelenleg is döntően családi tulajdonban lévő német anyavállalat
(ZIEHL-ABEGG SE) légtechnikai-hajtástechnikai berendezések, speciális elektromotorok, axiális-radiális ventillátorok és
az ezekhez tartozó termékek gyártásával foglalkozik. A világ
öt kontinensén van jelen gyártóbázisokkal, illetve kereskedelmi képviseletekkel.
A ZIEHL-ABEGG Kft. több mint 20 éve üzemel Marcaliban,
területe 54 000 m2. Mintegy 750 munkavállalójával a térség
legnagyobb munkáltatója. A különböző ventillátor alkatrészek előállítása három nagy üzemegységben történik: a rácsüzem ventillátor-védőrácsokat, a tekercselőüzem tekercselt
vasmagokat és komplett állórészeket, az alumínium öntöde
ventillátor lapátokat, forgórészeket állít elő több műszakos
munkarendben. Éves beruházásaink értéke meghaladja az
1 millió EUR-t.
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„Az emberbe vetett hitünk”
Vállalati filozófiánk középpontjában maga az ember áll.
Nagy hangsúlyt helyezünk munkavállalóink képzésére,
folyamatos fejlesztésére. Szem előtt tartjuk és nyitottak
vagyunk az egyéni elképzelések megvalósítására, kollégáink
karrierútjának egyengetésére.
Jövőbeni sikerünk egyik alappillére az elkövetkezendő
nemzedékek támogatása és felkarolása, amely társadalmi
felelősségvállalásunk részeként jelenik meg mindennapjaink során.
Ha szeretnél egy nagy múltú, innovatív, dinamikusan
fejlődő vállalathoz szakmunkás tanulóként csatlakozni,
akkor továbbiakban tájékozódhatsz a lehetőségeidről.

ziehl - abegg.c om/hu
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Duális szakképzés

A tanulók elméleti képzése a közoktatási intézményekben, míg a gyakorlati oktatás a ZIEHL-ABEGG Kft-nél folyik. A
program előnye, hogy a diákok még azelőtt szakmai tapasztalatra tesznek szert, hogy a szakképesítést megszerezik.
Kapcsolatba kerülnek vállalatunkkal, ahol esetlegesen a későbbiekben munkatársainkként köszönthetjük őket.

TE VAGY AZ IDEÁLIS JELÖLT,
Ha alábbi szakmák valamelyikére közoktatási intézménybe
felvételt nyertél:

TANULÓKNAK KÍNÁLJUK:
▪ ▪Gépi forgácsoló
▪ ▪CNC gépkezelő
▪ ▪Ipari gépész

▪ Évközi szakmai gyakorlat már a 9. osztálytól kezdődően
▪ Egybefüggő nyári szakmai gyakorlat
▪ Diákmunka lehetősége nyáron

AMIT NYÚJTUNK:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Felkészült mentorok
Jól felszerelt tanműhely
Tanulmányi ösztöndíj
Egyéni jutalom
Ebéd egy színvonalas étteremben
Formaruha

▪ ▪Szerszámkészítő
▪ ▪Villanyszerelő
▪ ▪Elektronikai technikus

PARTNEREINK:
▪ Multikulturális munkakörnyezet
▪ Megismerheted egy technológiai vállalat
termelési környezetét
▪ Tagja lehetsz egy fiatal, dinamikus csapatnak
▪ Szabadidős programok

ziehl - abegg.c om/hu

▪ ▪Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
▪ ▪Kaposvári SZC Eötvös Lóránd
Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
▪ ▪Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth
Sándor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

▪ ▪Siófoki SZC Bacsák György
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
▪ ▪Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
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El é r he tő sé ge k

AMIT NYÚJTUNK:
▪ ▪Felkészült oktató csapat
▪ ▪Jól felszerelt tanműhely
▪ ▪A törvényi minimumon felül további tanulmányi
eredmény alapú ösztöndíj
▪ ▪Teljesítmény alapján egyéni jutalom
▪ ▪Meleg étkezési lehetőség színvonalas
étteremben
▪ ▪Egyedi formaruha

▪ ▪Lehetőséged nyílik multikulturális környezetben
tanulni és karriert építeni,
▪ ▪Megismerheted egy technológiai vállalat termelési környezetét,
▪ ▪Tagja lehetsz egy fiatal, dinamikus csapatnak,
▪ ▪Részt vehetsz különböző szabadidős programjainkban

Sutyor Zsanett

HR vezető / Szakember toborzás
+36 85 509 135
email: karrier@ziehl-abegg.hu

HR szakértő / Középfokú
szakképzés
+36 85 509 147
email: szakkepzes@ziehl-abegg.hu

ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventilátorgyártó Kft.

A program részleteiről weboldalunkon, illetve a
szakkepzes@ziehl-abegg.hu e-mail címen tájékozódhatsz.
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Kiss György

8700-Marcali
Ziehl-Abegg u. 1-2.
www.ziehl-abegg.com/hu
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ZIEHL- A BEGG KF T.
870 0 - Marc ali
Ziehl - A begg u. 1-2.
+36 85 509 100
info@ ziehl - abegg.hu
ziehl - abegg.c om/hu

© ZIEHL-ABEGG SE - 00704842 - 03/2017 - MA. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a kiadvány
bővített, illetve rövidített változata kiadásának a jogát is. A ZIEHL-ABEGG SE engedélye nélkül sem a teljes
kiadvány, sem annak része semmilyen formában nem sokszorosítható.

