DUÁLIS KÉPZÉS A HILLTOP BORÁSZATNÁL

Szerezz szakmai tapasztalatot
még a diploma előtt!

HILLTOP NESZMÉLY ZRT.
- Magyarország legszebb szőlőbirtoka*

1990, a kezdet. Magas minőségű borainkkal először külföldön, elsősorban Nagy-Britanniában szereztünk tekintélyt és hitelességet, 1993-tól a magyar piacon is jelen vagyunk. Jelenleg 410 hektár saját
szőlőterületet művelünk és a neszmélyi borvidék legkiválóbb borait állítjuk elő. Mindezt a Duna-menti
fekvés és mikroklíma, a XXI. századi színvonalú, korszerű borászat és a folyamatos, nagy odafigyelés
teszi lehetővé.
ALAP- ÉS PRÉMIUM BORAINKKAL
PIACVEZETŐK VAGYUNK.
Többszörösen díjnyertes termékeinket a nemzetközileg is elismert Kamocsay Ákos főborász készíti
a szőlészeti és borászati háttércsapatok jelentőségteljes támogatása mellett.

*Legszebb szőlőbirtok cím - Bor és Piac verseny 2018

DUÁLIS KÉPZÉS A HILLTOP BORÁSZATNÁL
Szerezz szakmai tapasztalatot még a diploma előtt!

AMIT KÍNÁLUNK
• A teljes szőlőtermesztési és borkészítési folyamat megismerése:
szőlőtermesztés, borászat ∙ adminisztráció ∙ labormunkák ∙ marketing, minőségbiztosítás, logisztika
• Korszerű szőlőtermesztési technológia, modern géppark
• Reduktív borkészítés, nagyüzemi módszerek elsajátítása
• Korszerű palackozó üzemben működésének megismerése
• Innovatív és kreatív vezetői csapat
• Egyetemekkel kutatás-fejlesztési együttműködésekben való részvétel lehetősége
• Igény szerint szállás a gyakorlat idejére
• Rendezvényeken való részvétel lehetősége
MIÉRT ELŐNYÖS, HA NÁLUNK VÉGZED A DUÁLIS KÉPZÉST?
• Egy piacvezető cég 30 év alatt felhalmozott tudását, sikereit, know-how-ját
testközelből tapasztalhatod meg
• Felkészült szakemberektől sajátíthatod el a szakma fogásait
• Innováció és sokszínűség vár rád: modern technológia (2019-ben létesített új palackozórendszer),
termékfejlesztés, változatos termőhelyek, sok szőlőfajta és művelésmód
• Korszerű, új New Holland eszközparkot használhatsz
MIÉRT A HILLTOP AZ IGAZÁN NEKED VALÓ?
• Az ágazatot az alapoktól megismerve kitárul előtted a szakma
• Nálunk nincsenek rossz kérdések. Értékeljük a nyitottságot, bátran kérdezhetsz a téged
foglalkoztató témákban
• Megtalálhatod az igazán neked való munkát: lehetőséged nyílik kipróbálni magad különböző
munkakörökben. Akár a traktorvezetést is kipróbálhatod, de a könyvelésbe is belekóstolhatsz
• Ennél jobb munkahelyet, mint referenciát nem is találhatnál az önéletrajzodba
• Gyakorlati tapasztalatot tudsz szerezni a teljes vertikumban, szőlészetben és borászatban egyaránt,
egy fiatalos csapatban
• Ha már jártál Neszmélyen, akkor tudod, ha még nem, akkor elmondjuk, hogy nem véletlenül került
bele panorámánk a nemzeti értéktárba. A környéket varázslatos természeti adottságai és hangulata
miatt a magyar Toszkánának is nevezik
• Ha egymásra találunk, a gyakorlat után még állásajánlatra is számíthatsz tőlünk
a diploma megszerzése után.
Szívesen fogadjuk azon diákok jelentkezését, akik szakmai gyakorlatukat cégünknél szeretnék eltölteni,
valamint az egyetemi duális képzés keretében szakmai képzőhelyet keresőket. Várjuk azon leendő
kollégák jelentkezését is, akik szeretnénk egy fiatalos és lendületes csapat tagjaként dolgozni.
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, keress bennünket bátran!
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