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

Szána Bútor Kft
8200 Veszprém, Viola u. 2.
1238 Budapest, Szentlőrinci út 17.
Vállalkozásunk a faiparban használatos termékek előállításával
foglalkozik. Az évek során kiszolgáltunk több közületi és lakossági
megrendelőt is.

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

Termékeink között megtalálhatók: bútorok (konyha, gardrób, fürdőszoba
szekrény stb.), lépcsők, falburkolatok, recepciós pultok, nyílászárók
(kül- és beltéri). Anyagát tekintve dolgozunk tömör fából (fenyőtől
egzótáig), furnérból, és festett MDF kivitelben is.
Formáját tekintve az egyedi tervezéseket részesítjük előnyben, legyen az
íves, faragott vagy intarziás.

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):

4 fő
Faipari projektmenedzser
Mérnöki kompetenciák fejlesztése, modern faipari technológiák
elsajátítása, faipari standardok és gyártástechnológiai eszközök
megismerése.
Két helyen szükséges: A duális képzés egyetemi honlapja, és a hr@szana.hu
(Mandl Erika) e-mailre küldött jelentkezés.
December 1.

Elkötelezettség faipar
elhelyezkedésére.

irányba,

motiváció

a

szakmában

Legkésőbb december 7-ig
Legkésőbb december 18-ig

Szakmai érdeklődés, szakmai célok, kommunikáció, határozottság.
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
Mandl Erika hr@szana.hu 06 70 703 2199
www.szanabutor.hu

való

