Tehetséged
számunkra érték!

Építsd nálunk a karriered!
JELENTKEZZ A FLEX DUÁLIS KÉPZÉSI PROGRAMJÁRA!
Fontos számodra a pénzügyi önállóság?

Szívesen dolgoznál a képzésed teljes időtartama alatt?

Szeretnél szakmai tapasztalatot szerezni már a diploma megszerzése előtt?
Kiszámítható, tervezhető képzési formát keresel?

HA A VÁLASZOD

Pályaválasztás előtt állsz, és nem tudod merre indulj?

5 IGEN, AKKOR ITT A LEHETŐSÉG!

A Flex kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek felkutatására, megtartására és képzésére, hisz sikerünk kulcsát
a jelenlegi és jövőbeni munkatársaink jelentik.
Több egyetemmel is együttműködve 2015 szeptembere óta veszünk részt duális képzési programokban. A hallgatók amellett, hogy az egyetemen az elméleti tudásukat bővítik, gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek szakmájukban és a diploma megszerzésekor már „kész szakemberként” juthatnak előnyökhöz a klasszikus értelemben
vett pályakezdő társaikkal szemben.
JELENLEG AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEK DUÁLIS KÉPZÉSEIN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK:
Pannon Egyetem:
Budapesti Gazdasági Egyetem:
Óbudai Egyetem:
Neumann János Egyetem :

emberi erőforrások szak (Bsc), mechatronikai mérnök (Bsc és Msc),
gépészmérnök (Bsc), mérnökinformatikus (Bsc), villamosmérnök (Bsc)
gazdaságinformatikus (Bsc), pénzügy és számvitel (Bsc),
gazdálkodási és menedzsment (Bsc)
gépészmérnök (Bsc), villamosmérnök (Bsc), mérnökinformatikus (,]M)
gépészmérnök (Bsc)

MIÉRT ELŐNYÖS EZ NEKED?
• A szorgalmi időszakot követően a félév során megtanult elméleti alapok mellé „egy igazi munkahelyen”
szerezheted meg a szükséges szakmai jártasságot.
• A képzés teljes időtartama alatt (3,5 év) gyakorlati lehetőséget biztosítunk (évente 100-110 nap).
• KiszámÎtható, tervezhető képzési forma
(heti 1 nap vagy havi 1 hét tömbösítve + vizsgaidőszak + nyári időszak = vállalati gyakorlat).
• A duális képzési forma egyben pénzügyi önállóságot is jelent a képzés idejére, azaz havi juttatást kapsz
iskolaéveid alatt.
• A diploma megszerzését követően vállalatunk az első munkahelyed is lehet.

UGYANAKKOR SZEM ELŐTT KELL TARTANOD:
•
•
•
•

A Flexnek motivált, tanulni és teljesíteni akaró hallgatókra van szüksége.
Változatos, kihívást jelentő feladatokat és fejlődési lehetőséget kínálunk.
A duális hallgatók időbeosztása szorosabb, tehát jobban kell gazdálkodnod az időddel.
Nincsenek hosszú nyári vakációk.

A JELETKEZÉS MENETE, MÓDJA
A központi felvételi eljárás és a vállalati kiválasztás párhuzamosan történik.
1. Először tudj meg mindent a duális képzésről!
(https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2017A/6_egyes_kepzesekrol/61_dualis).

2. A központi felvételi eljárásban jelentkezned kell az egyetem megfelelő szakára, és elérni a bejutáshoz
szükséges pontszámot.
3. Küldd el jelentkezésed a Flexhez is a talent@flex.com e-mail címre (2018. május 4.)
Pályázatodnak a következőket kell tartalmaznia:
- önéletrajz (add meg elérhetőségeidet is)
- motivációs levél
- a kiválasztott egyetem és szak megnevezése.
4. A beérkezett jelentkezéseket feldolgozzuk, majd visszajelzünk neked az előszűrés eredményéről
(2018. május 18.).
5. A kiválasztás időszakában interjúra hívunk, ahol meggyőzhetsz minket, hogy téged válasszunk (2018. június).
6. Értesítést kapsz tőlünk, hogy kiválasztottunk-e duális hallgatónak (2018. július 6.).
KIK VAGYUNK?
A Flexnél az embereket és a tudományos, technikai fejlesztéseket összekapcsoló intelligens termékeket tervezünk
és gyártunk. Cégünknél világviszonylatban naponta több mint 200.000 munkavállaló dolgozik azon, hogy a
vezető márkák leginnovatívabb termékeit állítsák elő. Magyarországon 6 városban - Zalaegerszegen, Sárváron,
Tabon, valamint Budapesten, Pátyon és Gyálon - közel 10.000 munkavállalót foglalkoztatunk.
Az ötlettől a megvalósításig komplex szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleink számára: megrendelőinkkel a kezdeti
elképzeléseiktől a tervezésen, a gyártáson és a logisztikai tevékenységen át egészen a termékek értékesítés utáni
szervizeléséig együtt munkálkodunk a közös sikerért.
A piaci kihívásokhoz alkalmazkodva Sketch  to  scale megoldásainkkal gyorsaságot és hatékonyságot biztosí
tunk partnereinknek termékeik teljes életciklusán át.
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TAPASZTALATAIDAT AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN KAMATOZTATHATOD A FLEXNÉL:
Mérnöki területen: tesztmérnökség, termékfejlesztés, minőségbiztosítás, gyártástervezés
Beszerzés, logisztika területen: raktározás, beszerzés, vevői kapcsolattartás

GYÁL

