
DUÁLIS KÉPZÉSI LEHETŐSÉG 
A ZALAKAROSI FÜRDŐBEN!
Alapozd meg a jövődet és legyél a legjobb helyen 
duális hallgató!

RÓLUNK
A több mint 50 éves Zalakarosi Fürdőn nem csak 
gyógyulást, feltöltődést és felejthetetlen élménye-
ket garantálunk minden látogatónknak, hanem ki-
emelten fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk a jövő 
munkavállalóinak képzésében. Ezért csatlakoztunk 
a Pannon Egyetem duális képzési programjához, 
melynek keretében a hallgatók tanulmányaikkal 
párhuzamosan értékes munkatapasztalatot szerez-
hetnek.
1965-től építjük, fejlesztjük, bővítjük fürdőnket a fo-
lyamatosan változó piaci igényeknek megfelelően. 
Napjainkra strandfürdőnk és fedettfürdőnk mellett 
rendelkezünk külső-belső élményfürdővel, fantasz-
tikus csúszdaparkkal, kültéri és beltéri gyermekvi-
lággal, megújult gyógycentrummal és nem csak gyó-
gyászati, hanem rengeteg wellness, medical wellness 
és alakformáló szolgáltatással is. Ezen felül elkészült 
exkluzív szaunavilágunk, mely csaknem 200 fő befo-
gadására alkalmas és magas színvonalon biztosítja a 

szaunázás élményét. A folyamatos újításoknak kö-
szönhetően 2019 rendkívül sikeres év volt a fürdő 
számára, hisz számos rangos díjat zsebelhettünk be. 
 
Fő célunk, hogy a család minden korosztályának 
találkozóhelye legyünk. Ehhez az is szükséges, hogy 
a gyógyvízre épülő gyógyászati kezeléseink széles 
skálája mellett a rekreációra, felüdülésre is lehetősé-
get biztosítsunk. Tesszük mindezt az értékes ásványi 
anyag tartalmú termálvizünk felhasználásával, exk-
luzív gyógycentrumunkban és élményfürdőnkben. 
Emellett a kisebb gyermekek részére a kültéri és 
beltéri gyermekvilág, a nagyobbaknak és a vállalkozó 
kedvű szülőknek, nagyszülőknek az Adrenalin Csúsz-
dapark megannyi attrakciója biztosítja az élmények-
ben bővelkedő, felejthetetlen kikapcsolódást.
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LÉGY RÉSZESE JÖVŐNK 
ÉPÍTÉSÉNEK!

Milyen szuper előnyökkel jár, 
ha minket választasz?
• már elsőéves hallgatóként is ki tudod próbálni ma-
 gadat, így sokkal könnyebben beépül a tudásanyag;
• Magyarország egyik meghatározó fürdőjében fogsz 
 széleskörű és a fürdő működését tekintve átfogó 
 tapasztalatot szerezni szakképzett kollégáktól; 
• a képzés időtartama nem nő, a diplomád 
 megszerzése napján már több hónapos gyakorlatot 
 tudhatsz a hátad mögött, mellyel megkönnyíted a 
 munkába állást - ha jól teljesítesz, akár nálunk is;
• pénzügyi önállóságot szerzel, hisz havi juttatásban 
 is részesülsz.

EZEKRE FIGYELJ!
• fontos, hogy legyél nyitott, motivált és ne félj a 
 kihívásoktól;
• számíts arra, hogy ugyanúgy fogsz dolgozni, mint a 
 többi kollégánk, éves szabadságkereted 20 nap, 
 ezen felül a vizsganapokra természetesen 
 elengedünk;
• ennek köszönhetően megtanulod jobban beosztani 
 az idődet: a vizsgaidőszakban a felkészüléssel, tanu-
 lással párhuzamosan, mint duális hallgató a gyakor-
 lati idődet töltöd a nálunk: projektmunkákat végzel, 
 

szakmai képzéseken, tréningeken veszel részt, vagy-
is a munkahelyi feladataid mellett kell a vizsgákat is 
teljesítened.
 
Biztosak vagyunk benne, hogy menni fog, hiszen a 
gyakorlatban megszerzett tudás sok esetben az el-
mélet elsajátítását is megkönnyíti!
 
 
KÉSZEN ÁLLSZ?
AKKOR ADD LE JELENTKEZÉSEDET!
• Akit meggyőztek a duális képzés előnyei, és ennek 
 keretében szeretné folytatni tanulmányait, annak 
 először jelentkeznie kell az e-felvételin a duális 
 formában meghirdetett szakra (pont úgy, mint 
 a többi, más szakra jelentkező diák - ugyanazokat 
 a határidőket kell betartani, ugyanazokat a 
 dokumentumokat kell beadni).
• Emellett jelentkezned kell a kiválasztott egyetem 
 képzéséhez tartozó gyakorlati helyhez az egyetem 
 által megadott módon.
• Legkésőbb a sorrendmódosítási határidőig 
 értesítünk a kiválasztás eredményéről.

Kérünk, olvasd el az Oktatási Hivatal tájékoztató-
ját a duális képzés felvételi eljárásáról! 


