2018. május 18-án, pénteken nyílt napot tartunk a
Siemens Gizella úti telephelyén, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A nyílt napon bemutatjuk a Siemenst; bejárhatjátok a magyarországi központunkat, közben találkozhattok a duális képzésben
résztvevő területek munkatársaival is. Így szeretnénk megkön�nyíteni döntéseteket, hiszen nemcsak a munkakörnyezetet
vehetitek szemügyre, hanem jövendő vezetőitekkel, munkatársaitokkal is találkozhattok.

IDŐPONT:

HELYSZÍN:

2018. május 18.
(péntek)
15:00–17:00

Siemens Zrt.
1143 Budapest,
Gizella út 51–57.

Jelentkezz a nyílt napunkra!
A nyílt napra jelentkezhettek személyesen a Siemens standjánál a BGE-n 2018.05.18-n a duális képzéses nyílt napon,
vagy e-mailben a gyakornok.hu@siemens.com e-mail címre
küldött levéllel.

Tájékoztató

Nyílt nap a duális képzés jegyében

A tervezett programok gördülékenységének érdekében kérjük,
jelezzétek részvételi szándékotokat.

Siemens felsőfokú duális képzés
nemzetközi gazdálkodás
alapképzési szakon

Természetesen szüleiteket is szívesen látjuk, ha veletek tartanának a Siemens Nyílt Napra!

siemens.hu/karrier

A jelentkezés és kiválasztás menete
A duális képzéshez abban az esetben csatlakozhatsz,
ha felvételt nyertél a Budapesti Gazdasági Egyetem,
Külkereskedelmi Kar nemzetközi gazdálkodás alapszakára és
sikeres felvételi beszélgetésen vettél részt a Siemens Zrt.-nél.
A kiválasztás során teszteljük precizitásodat, gyorsaságodat, a
Siemensszel kapcsolatos ismereteidet, nyelvtudásodat és egy
IQ tesztet is ki kell töltened.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat küldd el
számunkra a gyakornok.hu@siemens.com e-mail címre:

A 2018/2019-es tanévben is részt vesz
a Siemens Zrt. a Budapesti Gazdasági
Egyetem (BGE) 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 képzés során minden nap új és érdekes kihívásokkal
találkozhatsz, gyakorlott szakemberekkel dolgozhatsz
együtt, emberekkel találkozhatsz.

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

■■ Jelentkezési lap
■■ Igazolványkép
■■ Motivációs levél
■■ Utolsó előtti évfolyam év végi bizonyítványának és az utolsó
évfolyam félévi bizonyítványának másolata

■■ Nyelvvizsga másolat
Meghosszabbított jelentkezési határidő:
2018.06.01.
A kiválasztás helyszíne: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
A pontos időpontról minden résztvevőt értesítünk.
Várjuk a jelentkezésedet, ha szeretnél egy lendületes csapat
tagja lenni és kipróbálni magad multinacionális környezetben.

Ne habozz, küldd el
a jelentkezésedet még ma!

Miért válaszd a Siemens Zrt.-t?

■■ 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.

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

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

■■ A napi feladatok során lehetőséged van elsajátítani a
csapatmunka fortélyait.

A Siemens válaszokat biztosít korunk
legégetőbb kérdéseire: infrastruktúrát
építünk ott, ahol még nincs és fejlesztünk,
ott ahol van. Ellátjuk a világot energiával,
segítünk az iparágak gördülékeny és fenntartható működtetésében és részt vállalunk
a digitális jövő alapjainak lerakásában. Mindannyian hozzájárulunk kiváló termékeink
és kreatív megoldásaink fejlesztéséhez,
amelyekre a világnak szüksége van, és
amelyeket vevőink is elismernek. Eredményeink és termékeink mindenki javát
szolgálják, sokszor láthatatlanul.

