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):
Szakmai gyakorlóhely által nyújtható
kompetenciák:
Jelentkezések módja:
Jelentkezések határideje (Kiválasztási
eljárásra hallgatói jelentkezés):
Pályázó
jelentkezők
előszűrési
szempontjainak megadása:
Személyes
interjún
megjelentek
értesítésének határideje (kiválasztási
eljárásra történő behívás értesítésének
kiküldése):
Személyes
interjú
időpontja
(kiválasztási eljárás lebonyolítása)
Személyes
interjún
értékelési
szempontok:
Személyes interjú eredményéről történő
kiértesítés határideje (Kiválasztás
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):

Csercsics Faipari Kft
9791 Torony, Felsőőri u.- Ipartelep u. 3.
9791 Torony, Felsőőri u.- Ipartelep u. 3.
8834 Murakeresztur, Kossuth L. u. 3.
Fa-, furnérozott-, fóliázott-, festett bútorfrontok gyártása, forgalmazása.
Fa étkezőgarnitúrák gyártása. Kárpitváz alkatrészek gyártása.
Lapszabászat, élzárás, egyéb asztalosipari szolgáltatások nyújtása.
2
Fa feldolgozás, étkező garnitúrák gyártása, bútorfront gyártás
Fa anyag megmunkálás, szárítás, táblásítás, tömbösítés, CNC felsőmarók
programozása, lapszabászati optimalizálás, felületkezelés
Két helyen szükséges: A duális képzés egyetemi
kocsis.jozsef@csercsics.hu e-mailre küldött jelentkezés
December 1.
A cég tevékenységébe illő irányultság, földrajzi elhelyezkedés

Legkésőbb december 7-ig

Legkésőbb december 18-ig

Motiváltság, céltudatosság
Legkésőbb december 20-ig
Legkésőbb december 28-ig
Legkésőbb január 7-ig
Legkésőbb február 1-ig

Legkésőbb február 15-ig

Legkésőbb február 20-ig
Legkésőbb február 28-ig
Csercsics Antal, csercsics.antal@csercsics.hu
www.csercsics.hu

honlapja,

és

