Jobban kereshetek,
mint egy diplomás!

A Professio Klaszter tagvállalatai fémipari megmunkálással foglalkozó kis- és középvállalkozások, melyek
az egyedi alkatrészgyártástól kezdve, a kis és közepes
sorozatgyártáson át, a nagyszériás alkatrészgyártásig
terjedô tevékenységi körrel rendelkeznek.
Klaszterünk a szakképző iskolákkal együttműködve, a
jelen kor technológiai követelményeinek figyelembevételével, közösen formálja az elméleti és gyakorlati oktatási anyagot, mindezeken felül részt vesz a szakoktatók
és szaktanárok ismereteinek fejlesztésében.
A gyakorlati képzésekre tagvállalataink modern – nemzetközi viszonylatban is versenyképes – telephelyein
nyújtunk lehetőséget.

Érzem, hogy van
jövőm, a technológia
fejlődik, így mindig
újat tanulhatok!

Sikeres jövőd útja a VASAS szakma!

Competitor-21 Kft.

Diákjainknak tanulószerződés keretén belül biztosítunk
gyakorlati képzést, majd a szakma megszerzését követően, az arra érdemesekkel munkaszerzôdést kötünk.

Fémipari és Szakképzési Klaszter
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
9021 Győr, Szent István út 10/a.
Tel.: +36 96 520-274
Fax: +36 96 520-246
e-mail: professio@gymskik.hu

Kezedben a sorsod!
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Fémipari és Szakképzési
Klaszter

Jól érzem magam,
mert tiszta, kulturált
helyen dolgozhatom!

Szakma

OKJ szám

Belépés feltétele

Képzési forma

Gépi forgácsoló

31 521 09 1000 0000

8 osztály

3 év nappali képzés

Szerszámkészítő

33 521 08 0000 0000

10 osztály

3 év nappali képzés

CNC forgácsoló

31 521 02 0000 0000

8 osztály
(18. életév betöltése)

1 év felnőttképzés

CAD-CAM informatikus

54 481 01 1000 0000

érettségi

2 év nappali képzés

A képzésekről általában:
A fémipari szakmákat a jelen kor technológiájához
fejlesztett elméleti és gyakorlati képzéseken keresztül
sajátíthatod el. A forgácsolási alapismeretek mellett,
a szükséges informatikai ismeretekkel is rendelkezni
fogsz, hiszen a korszerű fémmegmunkáló gépeket már
számítógépek vezérlik.
Van kereslet
a szakmámra,
biztos jövedelemre
számíthatok!
Kell ennél több?

Juttatások a szakképzés során:
– A képzés ideje alatt tanulószerzôdéssel pénzbeli
juttatás.
– Hiányszakmának számító képzés esetén szakképzési
ösztöndíj.
– Tanulószerződéssel üzemeinkben lehetőséged nyílik
a gyakorlati képzésre.
– Kiemelkedő gyakorlati teljesítés esetén tanulmányi
szerződéssel további kiegészítő ösztöndíjra van lehetőséged, mindezzel már a képzés ideje alatt biztosíthatod a jövődet.

Elhelyezkedési lehetőségek:
– Európai munkakörnyezetben, világszínvonalú gépeken
dolgozhatsz.
– Olyan fémipari cégeknél helyezkedhetsz el, melyek a
nemzetközi gépgyártás és járműipar beszállítói, ennek megfelelően lehetőséged lesz ezen cégek gyártási folyamatában – egészen az ellenőrző méréseket
is beleértve – részt venni, és tapasztalatot szerezni a
korszerű vállalatirányítási rendszerek működéséről.
– Munkád kézzelfogható eredménye a mindennapokban megmutatkozik, szükséges ahhoz, hogy autók,
vonatok, repülőgépek, termelőberendezések alkatrészeiként kifogástalanul működjenek.

Képző intézményeink, ahol ezen szakmákat
megszerezheted:
– Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Győr
– Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola
és Kollégium, Győr
– Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola,
Mosonmagyaróvár
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