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:

ERTL FAIPARI KFT.
8060 Mór, Asztalos u. 16.

Cégünk 20 éve kis családi vállalkozásként indult, mára Magyarországon
illetve Európában, Japánban, Amerikában, Szingapúrban elégedett,
visszatérő megrendelőknek dolgozunk. Vállalatunk 80% fölött export
piacon van jelen és a Nestlé auditált beszállítója. Bútoroztunk
szállodákat, áruházakat, üzemeket, egészségügyi és közintézményeket,
apartman és lakóházakat. Gyártóüzemünkben a mai csúcstechnológiás
gépekkel büszkélkedhetünk. Kapacitásunk lehetővé teszi nagy projektek
vállalását, szériagyártást, de az egyedi míves termékek előállítására is
megfelelő szakmai háttérrel rendelkezünk. A termelés a legújabb
generációs számítógép vezérlésű CNC lapszabász, élzáró gépeken folyik.
A legmagasabb technológiát képviselő felületkezelő és furnér
megmunkálókkal, a magasfényű vagy extra felületek kivitelezése is saját
műhelyünkben történik. Üzemeinkben a minőségbiztosítás kiemelt
feladat, ezért válhattunk beszállítójává komoly nemzetközi hálózatoknak.
Ma 120 munkatárs, 4500 négyzetméteres gyártóüzem, 5300
négyzetméter alapanyag és készáru raktár, 1600 négyzetméter
kiskereskedelmi üzlet és iroda biztosítja a tökéletes munkafeltételeket.
Projektjeink között szerepelt: Humanic, Nespresso, Mömax, Mister
Minit, Telenor.
2 fő
bútortervezés, gyártás-előkészítés - projektvezetés magyarul, németül,
CNC programozás
CNC programozási jártasság; felületkezelési ismeretek; német nyelv
használatának lehetősége; bútortervezés, projektek szervezése,
irányítása; AutoCad és az egyik legmodernebb gyártás-előkészítési
program ismerete; komplett gyártási folyamatok megismerése
Két

Jelentkezések módja:

helyen

szükséges:

A

duális

képzés

egyetemi

honlapja,

és

a

bokenyi.agnes@erfa.hu e-mailre küldött jelentkezés.

Jelentkezések határideje (Kiválasztási
eljárásra hallgatói jelentkezés):

December 1.

Pályázó
jelentkezők
szempontjainak megadása:

A Hallgatóktól egy 5-10 perces prezentációt várunk, amit az interjú
keretein belül kell előadni. Én és a faipar címmel. Itt a kommunikációs
képesség, a szakma iránti elkötelezettség, stb. lenne értékelhető. A
prezentáció tartalmi elemeinek tervezete. 1) Bemutatkozás 2) Faiparhoz
történő kötődés, hobbi 3) Vállalnál eltöltött idővel kapcsolatos elvárások
- hogyan képzeled a vállalatnál a gyakorlati képzést? 4) Jövőbeli célok

előszűrési

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):

Legkésőbb december 7-ig
Legkésőbb december 18-ig

Kommunikációs képesség, Motiváció, Szakma iránti elkötelezettség,
Műszaki rajzolvasás, Térlátás, Válaszadási képesség.
Legkésőbb december 20-ig
Legkésőbb december 28-ig
Legkésőbb január 7-ig
Legkésőbb február 1-ig

Legkésőbb február 15-ig

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 február 20-ig
Legkésőbb február 28-ig
Bökényi Ágnes, Tel: +36-30/ 254-1759, E-mail: bokenyi.agnes@erfa.hu
www.ertlbutor.hu

