HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

DUÁLIS KÉPZÉS
Cégünk három hazai egyetemmel – Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem - kötött
duális képzésről szóló megállapodást, amelynek értelmében olyan gépészmérnök hallgatókat várunk duális
képzésünkbe akik:
 szakmai jövőjüket ipari környezetben képzelik el,
 készek és nyitottak a folyamatos fejlődésre,
 szeretnének belelátni meglévő üzemeink működésébe,
 és szívesen csatlakoznának egy olyan csapathoz, amely a folyamatos technológiai innovációban látja a
hosszú távú sikeres működés kulcsát.

Tedd meg az első lépést!
Jelentkezz most!
- A magas színvonalú elméleti oktatás mellett megismerheted a vállalatunknál alkalmazott technológiákat és
üzleti folyamatokat.
- A tanulmányok teljes ideje alatt a legjobb szakembereinktől tanulhatod meg a szakma alapjait és fortélyait.
- A képzés teljes ideje alatt rendszeres juttatásban részesülsz.
- Változatos tanterv: az elméleti oktatást követően a vállalati gyakorlat során kipróbálhatod és alkalmazhatod a
tanultakat.
- A megszerzett tudás a vállalati munkavégzés során azonnal hasznosítható, így a duális képzés sikeres lezárása
után lehetőséged lesz arra, hogy csatlakozz csapatunkhoz!
A több, mint 60 éves múlttal rendelkező, 100% magyar tulajdonban lévő HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
Magyarország legnagyobb háztartási készülék- és hőtechnikai termék gyártója.
Cégünk termékpalettájából komplett melegvíz előállítási és fűtési rendszerek állíthatók össze. A HAJDU Zrt. a
megújuló energiát hasznosító termékek gyártására és forgalmazására teszi a hangsúlyt. A szolár rendszerek,
puffertárolók, hőszivattyús forróvíztárolók és indirekt tárolók, kondenzációs gáz- és vegyestüzelésű kazánok
mellett még a hagyományos készülékek is országszerte kaphatóak, úgymint a villany- és gázüzemű bojlerek,
elektromos kis vízmelegítők, mosógépek, háztartási centrifugák. A cég országos alkatrészellátó- és
szervizhálózattal rendelkezik.
A vállalat 1993. óta ISO 9001 szerint tanúsított minőségbiztosítási-, 2001. óta ISO 14001 szerint tanúsított
környezetirányítási rendszert működtet.
A HAJDU Zrt. a hazai piacon kívül, gyártásának mintegy 50 %-át exportálja.
Információ a vállalattal és a duális gépészmérnöki képzéssel kapcsolatban
Vállalat székhelye:
4243 Téglás külterület 0135/9 hrsz.
Szakmai gyakorlóhely helyszíne:
4243 Téglás külterület 0135/9 hrsz.
Szakmai gyakorlóhely részlege:
Technológia és Termékfejlesztés
Vállalati honlap:
www.hajdurt.hu
Kapcsolattartó neve és beosztása:
Sipos Edit – humánpolitikai vezető
Kapcsolattartó telefonszáma:
+3652582777
Kapcsolattartó e-mail címe:
sipos.edit@hajdurt.hu
Választható specializáció:
termeléstámogató

Elektronikusan beküldendő anyagok:
E-mail cím:
Jelentkezési határidő:

Jelentkezés módja a vállalathoz
- fényképes önéletrajz;
- motivációs levél;
- egyetemi tanulmányok lezárt féléveinek másolata;
- egyéb bizonyítványok másolata (pl. nyelvvizsga).
sipos.edit@hajdurt.hu
2018. február 15.

