Zahraniční stipendijní program
pro techniky
Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

International Tech Apprentice-ship@Siemens Program

Vaše maturita se blíží a vy si nejste jisti co dál?
Váháte, zda pokračovat ve studiu nebo se vrhnout
do práce? Chcete se dál vzdělávat, ale potřebujete
příjem peněz? Zjistili jste, že nechcete pokračovat
ve studiu na VŠ? Láká vás zahraničí?
Jste-li v podobné situaci, Siemens vám nabízí
řešení: Dejte obrys své budoucnosti!
Opatřete si mezinárodně uznávanou kvalifikaci:
MECHATRONIK
Siemens Elektromotory Mohelnice nabízí jedinečnou
možnost k účasti na mezinárodním učebním programu pro absolventy středních a vyšších odborných
škol nebo bakalářské specializace vysokých škol.
Tento program nabízí propojení vzdělání a praxe
v technickém oboru. Jeho cílem je připravit
zaměstnance pro výkon povolání, které vyžaduje
vysokou úroveň technických dovedností.
Průběh programu:
µ
µ
µ

kombinace studia a praxe ve výrobním
závodě v Berlině
čtyři měsíce praxe v domovském výrobním
závodě v Mohelnici – ve 3. roce programu
závěrečná zkouška v němčině (Berlín)

Máte –li zájem o další informace k programu, kontaktujte
Danu Maderovou, e-mail:dana.maderova@siemens.com,
mobil:736 755 799

Informace o programu:
Profil vhodného kandidáta:
µ
µ
µ
µ
µ

věk 18–22 let, absolvent SŠ/VOŠ/Bc.
technického oboru
dobré technické znalosti
motivace pro získání mezinárodních
zkušenosti v oboru strojírenské výroby
komunikativní znalost angličtiny
základy němčiny a zájem o intenzivní
studium jazyka

Začátek a délka programu:
µ
µ
µ

nábor kandidátů do 30.4.2018
1. srpen 2018 – začátek kurzu NJ
1. září 2018 – začátek stipendijního programu
(délka 3,5 roku)

Místo studia a praxe:
µ

Berlín

Přínos pro učastniky a benefity:
µ
µ
µ
µ
µ
µ

získání unikátních zkušeností a profesních
kontaktů v rámci multikulturních týmů
placená práce již během studia
30 dní dovolené za rok
pěkné placené ubytování v Berlíně
intenzivní jazyková výuka
mentor, který poskytne podporu v profesní
oblasti i v oblasti osobního rozvoje

Po skončení programu:
µ

garance zaměstnání v domovském
závodě Siemens Elektromotory Mohelnice

