Vállalat/Szakmai gyakorlóhely neve:
Vállalat/Szakmai gyakorlóhely címe:
A duális képzés gyakorlati helyszíne,
címe (amennyiben nem azonos a
vállalat címével):

Vállalat/Szakmai
gyakorlóhely
tevékenysége (max. 1000 karakter):

Meghirdetett,
duális
képzéssel
összefüggő gyakorlati helyek száma (az
adott évre vonatkozó képzés esetében):
A duális képzés során meghirdetett
gyakorlati helyek szakmai területei (az
adott évre vonatkozó képzés esetében):

BI’BOR-FA Bt
8790 Zalaszentgrót, Vörösmarty u.2.

Zalaegerszeg, Sport u. 5/A.
A cég működése két telephelyen valósul meg.
Az egyikben a nyílászárógyártás, a másikban a bútorgyártás és
belsőépítészet történik.
A nyílászárók területén folyamatosan tolódik el a gyártás a mennyiségi
helyett az egyedi típusok felé. Ezekre referencia munkáink pl.: MNB
ablakai, kapui, barokk ajtók egy Moszkva környéki villába, Bronz
burkolatú kapu Szombathelyre a székesegyházhoz, műemlék nyílászárók
egy, a genfi óvárosban található bérházra ,stb… a mai 2 és 3 rétegű euro
falcos nyílászárók mellett.
A bútoros üzemünk különböző tömörfa bútor mellett egyre nagyobb
volumenben készít szállodai bútorokat és belsőépítészeti termékeket
belsőépítész és saját tervek alapján is. Referenciáinkból: KOLPING
HOTEL Alsópáhok összes épületének bútorai és belsőépítészeti munkái,
ZALA SPRINGS GOLF RESORT fogadóépületének bútorai és
belsőépítészete, Németországban számos állami megrendelés, pl.
München Orvosi Egyetem laborbútorai, Memmingen iskola, Nürnberg
óvoda, Neu-Ulm 150 szobás főiskolai kollégium bútorai stb.
Cégünk tavaly beszerzett egy öt tengelyes CNC megmunkáló központot,
melyek lehetőséget adnak arra, hogy kitolhassuk
képzelőerőnk
határait…
1 fő
szakmai tervezés, minőségbiztosítás, projektvezetés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Szakmai gyakorlóhely által nyújtható
kompetenciák:

Két

Jelentkezések módja:

helyen

előszűrési

1.
2.
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Személyes interjú eredményéről történő
kiértesítés határideje (Kiválasztás

Szakmai elkötelezettség
Informatikai ismeretek
Német és/vagy angol nyelv ismerete előny

Legkésőbb december 7-ig

Legkésőbb december 18-ig

1.
interjún

A duális képzés egyetemi

December 1.

3.

Személyes
interjún
megjelentek
értesítésének határideje (kiválasztási
eljárásra történő behívás értesítésének
kiküldése):
Személyes
interjú
időpontja
(kiválasztási eljárás lebonyolítása)

Személyes
szempontok:

szükséges:

info@biborfa.hu e-mailre küldött jelentkezés

Jelentkezések határideje (Kiválasztási
eljárásra hallgatói jelentkezés):
Pályázó
jelentkezők
szempontjainak megadása:

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CNC programozás
Felületkezelési ismeretek
Anyagmegmunkálási ismeretek
Tervezési ismeretek
specifikus gyakorlati képzés a vállalkozásnál
hallgató bevonása konkrét „üzemi” gyakorlati feladatokba
projekt jellegű munka az önálló munkavégzés képességének
megteremtése érdekében
„puha” készségek és munkakultúra megtanítása
az intézményekben nem oktatott szakmai ismeretek
adott vállalat(ok)hoz köthető specifikus szakmai ismeretek
önálló munkavégzési képesség
csoportos munkavégzési képesség
fejlett munkavégzési hatékonyság és eredményesség
vállalati és munkakultúra terén szerzett jártasság

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szakmai ismeret, térlátás, szakmán
problémamegoldó képesség,
Precizitás
Kitartás
Motiváltság
Lojalitás
Nyitottság
Vállalati értékeknek való megfelelés

Legkésőbb december 20-ig

belüli

képzelőerő,

eredményeiről a jelentkezők és az
egyetem kiértesítése):
Felvételiző válaszadása a cégnek
(kiértesítést követő max. 5 munkanap):
Hallgatói/jelentkező
visszamondás
esetén új kiválasztott kijelölése és
kiértesítés határideje:
Konkrét hallgatóra irányuló Egyetemivállalati-hallgatói
adategyeztetés
határideje:
Fennmaradó
helyek
estén
az
úgynevezett második körös kiválasztás
lebonyolítása és hallgatói kiértesítések,
egyeztetések (az egyes időpontokról a
Szakmai gyakorlóhely közvetlenül
egyeztet a hallgatóval):
Végső
egyetemi-vállalati-hallgatói
adategyeztetés
Szerződéskötés
a
Szakmai
gyakorlóhely és a Hallgató között:
További információ megosztására
kijelölt
kontakt
személy
és
elérhetőségei a Vállalat részéről:
A
Szakmai
gyakorlóhely
saját
honlapjának elérhetősége (ahol a fenti
adatokat is elérhetővé teszi):

Legkésőbb december 28-ig
Legkésőbb január 7-ig
Legkésőbb február 1-ig

Legkésőbb február 15-ig

Legkésőbb február 20-ig
Legkésőbb február 28-ig
Bors Attila ügyvezető, 30/959 1126
www.biborfa.hu

