DUÁLIS KÉPZÉSI LEHETŐSÉG A FLEXNÉL!
SZEREZZ SZAKMAI TAPASZTALATOT MÉG A DIPLOMA
MEGSZERZÉSE ELŐTT!

A FLEX
MAGYARORSZÁGON
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 helyszínen- 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 scaleTM megoldásainkkal gyorsaságot
és hatékonyságot biztosítunk partnereinknek termékeik teljes életciklusán át.

Amit kínálunk
A Flexnél lehetőséged nyílik tehetséged
kibontakoztatására, tucatnyi iparágban
dolgozhatsz a legmodernebb termékeken. Olyan csapat tagja lehetsz, amely
arra törekszik, hogy minden nappal jobbá
váljon. Támogatjuk a nyílt és őszinte kommunikációt, és egy olyan közösség építését, amely segíti tagjait a siker elérésében.
Professzionális, modern munkakörnyezetben kínálunk lehetőséget képességeid
fejlesztésére, ambiciózus kollégáinknak
előrelépési lehetőséget biztosítunk.
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KÉPZÉSI PROGRAMJAINK
HA FEJLŐDNI SZERETNÉL, NÁLUNK MEGTALÁLOD
A LEHETŐSÉGET!
Tehetséged számunkra érték!
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.

A duális pályázat benyújtási határideje:
2017. április 15.
A duális pályázat benyújtásának módja:
e-mailben (Önéletrajz és Motivációs levél)
A duális kiválasztás időpontja:
2017. május -június
A duális kiválasztás módja:
interjú, személyes meghallgatás vállalatunknál előre egyeztetett időpontban,
vagy az egyetem által megszervezett duális kiválasztási napon
Értesítés a kiválasztás eredményéről:
2017. július 5. (e-mailben)

További információt vállalatunkról a weboldalunkon találsz: www.flex.com
Kérdéseiddel
Ódor Gábor képzési csoportvezetőhöz fordulhatsz az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36(30)557 8959, E-mail: gabor.odor@flextronics.com

FEJLŐDJ VELÜNK, FEJLŐDJ NÁLUNK!
SZEREZZ SZAKMAI TAPASZTALATOT MÉG A DIPLOMA
MEGSZERZÉSE ELŐTT!
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 képzési idő ez esetben is 7 félév,
tehát nem kell tovább iskolába járnod,
mégis többet tanulhatsz

•

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,
ugyanúgy nyári szabadságot kapsz,
mint a munkavállalók

Hogyan kerülhetsz be a duális
képzésbe?
A központi felvételi eljárás és vállalati
kiválasztás párhuzamosan történik:
•

a központi felvételi eljárásban jelentkezned kell az egyetem megfelelő
szakára, és elérni a bejutáshoz szükséges pontszámot

•

küldd el a jelentkezésed a Flexhez is
a megadott módon és határidőig

•

a megfelelő jelentkezőket behívjuk
elbeszélgetésre

•

legkésőbb a sorrend módosítási határidőig értesítést kapsz tőlünk, hogy
kiválasztottunk-e duális hallgatónak
Figyelem!
Csak a kettő együttes teljesítése
esetén lehet valaki duális hallgató.
A beiratkozás után a felsőoktatási
intézmény sorolja át a hallgatót duális
hallgatónak!
Kérünk, olvasd el az Oktatási Hivatal
tájékoztatóját a duális képzés felvételi
eljárásáról!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ CÉGÜNKRŐL:
www.flex.com

Keress minket
a Facebookon:
Flex - Hungary
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