Felsőfokú duális
képzés a
Siemens-nél
A Siemens Zrt. és Budapesti
Gazdasági Egyetem
együttműködésében

A programról
Duális képzés a felsőoktatásban
A 2018/2019-es tanévben is részt vesz a Siemens Zrt. a Budapesti Gazdasági
Egyetem (BGE) duális képzésében, ahol a hallgatók a nemzetközi gazdálkodás
alapképzési szakon sajátíthatják el a közgazdaság- és társadalomtudomány
alapjait.
A duális képzésben részt vevők amellett, hogy nappali tagozatos hallgatóként
végzik tanulmányaikat, egyúttal a vállalat munkatársaként rendszeres szakmai
gyakorlatot is teljesítenek, így a képzés végére már jelentős munkatapasztalattal
rendelkezhetnek.
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Felsőfokú duális képzés a Siemens-nél
A 2018/2019-es tanévben is részt vesz a Siemens Zrt. a
Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) duális képzésében. Az
alábbiakban hasznos információkat olvashatsz a
programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban.
Miért válaszd a duális képzést?
•

•

•

Az alapos és naprakész elméleti tudásodat
gyakorlati tapasztalatokkal és rendszerszemléletű
ismeretekkel egészítheted ki.

A szóbeli érettségiket figyelembe véve pótnapot is tartunk.
Válaszleveledben, kérjük, mindenképpen jelezd, hogy mely
napon tudsz eljönni hozzánk. Amennyiben egyik időpont
sem megfelelő, úgy a kiválasztás további fordulójába sajnos
nem tudunk meghívni.
A Tesztnapon az alábbi tesztek kitöltésére kerül sor:
•

Motivációs teszt

•

Személyiség teszt

A képzés során minden nap új és érdekes
kihívásokkal találkozhatsz, gyakorlott
szakemberekkel dolgozhatsz együtt, emberekkel
találkozhatsz.

•

Precizitás teszt

•

Siemens műveltségi teszt

•

Angol és/vagy német nyelvi teszt

A főiskolai évek alatt megszerezheted a szükséges
szakmai tapasztalatot. Így már pályakezdőként is
legalább 1,5 éves gyakorlattal rendelkezel majd.

•

Abban az esetben, ha mindkét nyelvet megjelölted
jelentkezésed során, az angol és/vagy német
nyelvismeretedet is szeretnénk felmérni.

Miért válaszd a Siemens Zrt.-t?

A jelentkezés és kiválasztás menete

•

Lehetőséged nyílik multikulturális környezetben
tanulni és karriert építeni.

•

Megismerheted egy technológiai vállalat
felépítését és folyamatait.

•

Részese lehetsz egy fiatal, dinamikus csapatnak.

•

Angol és német nyelvtudásodat az itt eltöltött idő
alatt aktívan használhatod.

•

Jelentkezési lap

•

A képzés teljes ideje alatt rendszeres juttatást
biztosítunk a számodra, mellyel kiegészítheted az
iskolától kapott ösztöndíjadat.

•

Igazolványkép

•

Motivációs levél

•

A projektfeladatoknak köszönhetően
megtanulhatod, hogy miként is kell egy nagyobb
feladatot az elejétől a végéig megtervezni és
megvalósítani.

•

Utolsó előtti évfolyam év végi bizonyítványának és
az utolsó évfolyam félévi bizonyítványának
másolata

•

Nyelvvizsga másolat

•

A napi feladatok során lehetőséged van elsajátítani
a csapatmunka fortélyait.

Mit kérünk Tőled?

A duális képzéshez abban az esetben csatlakozhatsz, ha
felvételt nyertél a Budapesti Gazdasági Főiskola,
Külkereskedelmi Kar nemzetközi gazdálkodás alapszakára és
sikeres felvételi beszélgetésen vettél részt a Siemens Zrt.nél.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat küldd el
számunkra a gyakornok.hu@siemens.com e-mail címre:

Jelentkezési határidő: 2018.06.01.
A kiválasztás helyszíne: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
A pontos időpontról minden résztvevőt értesítünk.

•

A duális képzés során a mintatervnek megfelelően
vedd fel a tárgyakat és azokat a tőled telhető
legjobban teljesítsd.

Várjuk a jelentkezésedet, ha szeretnél egy lendületes csapat
tagja lenni és kipróbálni magad multinacionális
környezetben.

•

Tartsd be a hallgatói munkaszerződésben foglaltak
rád vonatkozó részét.

Ne habozz, küldd el a jelentkezésedet még ma!

•

A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő alatt
szorgalmasan és egyre növekvő önállósággal
végezd el azokat a feladatokat, amelyeket rád
bíztak.

•

A vállalati együttműködés során fontos a
proaktivitás és a kreatív problémamegoldás.

Kapcsolat:
-

Schmidt Andrea
gyakornok.hu@siemens.com
+36 (1) 471-2065

Kiválasztási folyamat
A felvételi folyamat első lépéseként a kitöltött jelentkezési
lapokat várjuk.
Következő lépésként Tesztnapot tartunk, mely várhatóan
két órát vesz majd igénybe.
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