Egy vállalat – végtelen lehetőségek
A Videoton hazánk legnagyobb, immáron több mint 80 éves
múltra visszatekintő iparvállalata, amely évek óta Európa Top 5
szerződéses gyártóinak egyike. A vállalatcsoport 11 telephelyen,
19 tagvállalatot működtet és közel 10.000 munkavállalót
foglalkoztat.
A Videoton integrált gyártási szolgáltatásai az alkatrészgyártástól
a végszerelésen át a legyártott termékek szállításáig és azok
disztribúciójáig terjednek.
A Videoton biztos pénzügyi helyzetéből és stabil piaci
pozíciójából fakadóan hosszú távú munkalehetőséget kínál. A
cégcsoport lehetőséget biztosít munkavállalói számára
képzéseken való részvételre, így támogatja dolgozói
továbbképzését valamint továbbtanulását is.
Mindig nyitottak vagyunk a változásra, az új ötletekre. Nem
skatulyákban gondolkodunk, az emberhez keressük a pozíciót. A
vállalatcsoport méretének és tevékenységei sokszínűségének
köszönhetően lehetőséget ad arra, hogy a kollégáink a
cégcsoporton belül egyéniségüknek és kompetenciájuknak
megfelelő pozíciót tölthessenek be.
A vezetés mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy munkavállalóinak a munkán kívül is
kiegyensúlyozott hátteret biztosítson. Így ingyenes
sportolási, kedvezményes nyaralási és kikapcsolódási
lehetőségekkel, otthonteremtési és szociális
támogatásokkal, valamint széles körű egészségügyi
szűrésekkel járul hozzá a dolgozók életének
színessebbé, könnyebbé tételéhez.
A vállalatcsoport nagy tapasztalattal bír szakmunkás
tanulók, középiskolások illetve felsőoktatásban
résztvevőkkel való foglalkozás terén, legyen az
tanulószerződés, szakmai gyakorlat vagy duális
képzés.
Válaszd a VIDEOTON HOLDING ZRt.-t, mert:
• Legértékesebb hazai tulajdonú cég vagyunk
• Befektetünk a kollégákba, hatékonyságba,
fenntarthatóságba
• Szerteágazó tevékenységünk miatt, számos
lehetőség áll rendelkezésedre
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HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI A VIDEOTON ÁLTAL INDÍTOTT DUÁLIS KÉPZÉSRE?
A duális képzés felvételi jelentkezése két körből áll: az egyetemi felvételiből és a céges
felvételiből. Első lépésben az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, a Corvinus Egyetem illetve
a Pannon Egyetem adott alapképzési szakára kell a jelentkezést beadnia felsőoktatási felvételi
eljárás szabályai szerint. Ezt követően jelentkezned kell a VIDEOTON-nál is legkésőbb 2020. május
08-ig az alábbi linken található jelentkezési űrlap kitöltésével: www.videoton.hu/karrier/dualiskepzeseink/
HOGYAN ZAJLIK A FELVÉTELI ELJÁRÁS A VIDEOTON-NÁL?
A duális képzésre beérkező jelentkezéseket a tanulmányi átlag, illetve szakmai szempontok
figyelembe vételével bíráljuk el. A jelentkezők dokumentumainak értékelését követően az
általunk legjobbnak tartott jelentkezőket egy Kiválasztási Napra hívjuk meg, ahol többlépcsős
kiválasztási eljárásban vesznek részt. Ami egyrészt egy személyes felvételi interjút, másrészt a
létszámtól függően, különböző tesztek kitöltését, csoportos feladatokban való részvételt
jelenthet. A céges felvételi eljárás részét képező Kiválasztási Nap időpontja 2020 májusában,
júniusában várható. A pontos időpont később került meghatározásra, melyről minden jelentkezőt
írásban fogunk értesíteni. A felvétel akkor sikeres, ha a céges elvárásoknak és az egyetemi
követelményeknek egyaránt megfelelsz.
A vállalati felvételi eljárás eredményéről 2020. június 30-ig értesítést küldünk minden hozzánk
jelentkező jelöltnek.
MI IS AZ A DUÁLIS KÉPZÉS?
A duális képzés keretében lehetőséged van arra, hogy megszerzett elméleti tudásodat azonnal átültesd a
gyakorlatba, mivel az egyetemi évek alatt már az első félévtől kapcsolatban vagy az általad kiválasztott
vállalattal.
Az egyetemi időszakon felül a vállalatnál is releváns időt töltesz, mint duális hallgató, ahol az adott
szakmához szükséges elméleti, és egyetemi gyakorlati tudnivalóval megismertetnek. A tanév során pedig
a VIDEOTON szakemberei megmutatják Neked, hogy az egyes tantárgyak keretében megszerzett tudást,
hogyan használd a gyakorlatban. Ez alatt az időszak alatt lesznek olyan oktatási napok, amikor duális
képzésben részt vevő gyakornokként a VIDEOTON vállalatcsoportnál magad is megfigyelheted
szakterületedhez kapcsolódó munkafolyamatokat és részt vehetsz különböző projekt jellegű feladatok
megoldásában, egy-egy munkafázis megvalósításában.
MIÉRT JÓ, HA A DUÁLIS KÉPZÉST VÁLASZTOM?
Megtudhatod, milyen egy cég munkavállalójának lenni. Duális hallgatóként bepillantást nyersz a cég
működésébe, megismerheted a vállalati kultúrát, és azt is érzékelheted, hogy komolyan vesznek és
számítanak rád. A legkiválóbb gyakorlati szakemberektől tanulhatod meg a szakma fortélyait. Nagy
valószínűséggel csak olyan tudást kapsz, amire a későbbiekben is szükséged lesz, mivel az átadott
ismeretek a céges gyakorlaton alapulnak. A vállalat munkádat fizetéssel (az aktuális minimálbér 65%-a)
támogatja nemcsak a gyakorlati hetek alatt, hanem a szorgalmi időszakban is. Az egyetemi kurzusokon
évfolyamtársaiddal közösen veszel részt, így nem maradsz ki semmiből, se a tanulmányok, se a szórakozás
tekintetében. A duális hallgatók együtt haladnak tanulmányaikban, így olyan közösséggé kovácsolódnak
össze, ahová jó tartozni, ahonnan segítséget lehet kérni.
Tanulmányaid befejezésekor már 3-3,5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezel, ami hatalmas előnyhöz
juttat karriered indításában. Sőt, lehet, hogy már munkaszerződéssel a zsebedben veszed át a diplomád!
Jelentkezz még ma:
www.videoton.hu/karrier/dualis-kepzeseink/

