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HIRDETMÉNY
Felhívás gépészmérnök (BsC.)
duális alapképzési programban való részvételre
Gyakorlati képzőhely: HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt.
A munkavégzés/képzés helye:4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. út 121.
A vállalat rövid bemutatása:
A HM Arzenál Elektromechanikai ZRt. 100 %-ban állami tulajdonú vállalat, a tulajdonosi jogokat a
Honvédelmi Minisztérium gyakorolja.
A társaság alaptevékenysége a Magyar Honvédség rakéta- és lokátor-technikai eszközeinek javítása,
modernizálása, műszaki felülvizsgálata; speciális légvédelmi rakétarendszer eszközeinek, valamint
lokátorainak havi rendszeres karbantartása, javítása, ellenőrzése; rakéták műszaki állapotának
vizsgálata. Termékeinket és szolgáltatásainkat a védelmi szektoron kívül a polgári piacok felé is ajánljuk.
Közel 170 munkavállalót foglalkoztatunk és évről-évre igen jelentős beruházásokat, technológiai
fejlesztéseket hajtunk végre. A következetes gazdálkodásnak köszönhetően minden évet
eredményesen zártunk.
Bővebb információ: www.hmarzenal.hu
Duális képzés:
A HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. 2015-ben csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és
Agrártudományi Intézetében beindított duális képzés programhoz, melynek célja, hogy a jövőbeni
gépész szakemberek összekapcsolják az elméleti és gyakorlati ismereteket, továbbá szakmai tudásuk
maximálisan megfeleljen az ipari gyártás új technológiai folyamatainak. A képzés során a hallgató a HM
ARZENÁL Elektromechanikai ZRt.-nél a legkiválóbb szakemberektől és elkötelezett munkatársaktól
szerezhet tapasztalatokat a legújabb technológiák megismerése mellett.
A duális képzés során olyan felkészült fiatalemberekre van szükség, akiket betanulás után elsősorban
a gyártás-előkészítésben technológusként (gépészmérnök), majd középvezetőként tudunk alkalmazni,
a későbbi szakmai és anyagi előrelépés lehetőségének biztosítása mellett.
Várjuk a tehetséges, jól tanuló, tettre kész fiatalok jelentkezését.
Duális képzésre, vállalati felvételi „vizsgára” történő jelentkezés feltételei:
A jelentkező által beküldendő anyagok:
- jelentkezési lap, (innen letölthető)
- önéletrajz,
- motivációs levél,
- utolsó előtti évfolyam év végi bizonyítványénak másolata,
- utolsó évfolyam félévi bizonyítványának másolata,
- érettségi bizonyítvány másolata (ha van),
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van),
- OKJ-s bizonyítvány másolata (ha van),
- a felsőoktatási jelentkezést hitelesítő adatlap másolata
A jelentkezéseket az info@hmarzenal.hu email címre várjuk.
Kapcsolattartó: Taksár Ferenc gyártás-előkészítő osztályvezető,
Telefonos elérhetősége: +36 06 20/410 4699
Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

A kiválasztás vizsgálati szempontja:
A jelentkező felvételéről felvételi elbeszélgetés alapján döntünk a motiváltság, az alapvetően elvárható
szakterületi tájékozottság és a kommunikációs készség alapján.
További szempont, hogy a jelentkező felvételt nyert a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi
Intézete által meghirdetett gépészmérnöki alapszakára (BsC).
Értesítés a vállalati felvételi eredményről: 2016. július 03.

