Egységben

az erő

Mozgás a tökéletesség jegyében

G ya ko r n o k i p r o gr a m o k
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.
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Kötelező szakmai
gyakorlati program

Duális gyakornoki program

A ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. immár
több felsőoktatási intézménnyel együttműködve vesz
részt a magyarországi felsőoktatásban még újszerűnek
számító duális felsőoktatási képzésben.

ELVÁRÁSAINK:
▪ Elkötelezettség, legjobb tudás szerinti teljesítmény
a tanulmányok során
▪ Hallgatói szerződésben foglalt vállalások teljesítése
▪ Fokozatos önállóság, kreativitás
▪ Aktív csapatmunka
▪ Nyitottság, proaktív hozzáállás, magabiztosság

AMIT NYÚJTUNK:
▪ Tapasztalt szakember/mérnök mentorok
▪ Kiemelkedő juttatási csomag
▪ Karrierprogram
▪ Tanulmányi költségek támogatása egyéni megállapodás
alapján
▪ Juttatás sikeres nyelvvizsga megszerzése esetén

Vállalatunk duális gyakornoki programjára várjuk azon
hallgatók jelentkezését, akik valamelyik partneregyetemünk
velünk együttműködő karára felvételi jelentkezést nyújtottak
be mérnöki/műszaki, informatikai vagy gazdasági területre.

ZIEHL-ABEGG
Ösztöndíj program

TE VAGY AZ IDEÁLIS JELÖLT, HA…

TE VAGY AZ IDEÁLIS JELÖLT, HA…

▪ ▪Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
műszaki/informatikai/gazdasági/HR területen
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezel
▪ ▪Első diploma megszerzésért „küzdesz”
▪ ▪Tanulmányi átlagod minimum 3,5
▪ ▪Német és/vagy angol nyelvismeret előny

▪ ▪Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
műszaki/informatikai/gazdasági/HR területen
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezel
▪ ▪Már 2 szemesztert teljesítettél
▪ ▪Első diploma megszerzéséért „küzdesz”
▪ ▪Tanulmányi átlagod minimum 3,5
▪ ▪Német és/vagy angol nyelvismeret előny

AMIT NYÚJTUNK:

AMIT NYÚJTUNK:

▪ ▪Gyakornoki bér

▪ ▪Anyagi támogatás a tanuláshoz
▪ ▪Jutalom a program alatt megszerzett nyelvvizsgákért
▪ ▪Szakmai gyakorlati hely
▪ ▪Szakdolgozat/diplomamunka írás

▪ ▪Szakmai gyakorlati hely
▪ ▪Szakdolgozat/diplomamunka írás
▪ ▪Laptop stb.

A program részleteiről weboldalunkon, illetve a
gyakornok@ziehl-abegg.hu e-mail címen tájékozódhatsz.
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Par tne r e i n k

El é r he tő sé ge k

Kiss György

Bozsits Petra Éva

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

HR szakértő / Felsőfokú szakképzés
+36 85 509 138
email: gyakornok@ziehl-abegg.hu

ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventilátorgyártó Kft.
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 - 00704844 - 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.

