DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉS A
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A Harman Becker Automotive Systems Kft. 2017. szeptembertől indít duális gyakorlati képzést
Műszaki Menedzser (BA) és Ellátási-lánc menedzsment (MA) szakokon a veszprémi Pannon Egyetemmel
együttműködve.

Kik vagyunk?
A székesfehérvári Harman/Becker Automotive Systems Kft. a Harman International leányvállalata. A
Harman International anyavállalat olyan legendás márkaneveket sorakoztat fel, mint a Harman Kardon, a
JBL, a Mark Levinson, az Infinity, az AKG,
Bang & Olufsen vagy a Lexicon.
Vállalatunk

több

mint

20

éve

működik

Székesfehérváron, prémium kategóriás audio,
navigációs
rendszerek

és

szórakoztató

gyártásával

–

és

információs
fejlesztésével

foglakozunk. Több mint 20 millió gépjármű
rendelkezik

az

általunk

gyártott

berendezésekkel. Több nemzetközi helyszínen
fejlesztjük a mobilkommunikációs technológia jövőjét: a high end audio rendszerektől a komplett–
navigációval, beszédvezérléssel, internet, e-mail, MP3, TV, DVD és video funkciókkal rendelkező –
infotainment állomásokig.
Prémium kategóriás termékeinket a legnagyobb autóipari szereplőknek szállítjuk. A Harman Becker Kft.
székesfehérvári gyára olyan neves és jelentős vevői körrel rendelkezik, mint a BMW, Audi, Mercedes, Ford,
Volvo, Jaguar, Land Rover, Maserati és Ferrari.
Székesfehérváron immáron, két telephelyen, több mint 2500 munkavállalót foglalkoztatunk.

Kiket keresünk?
1 – 1 fő hallgatót keresünk, Műszaki Menedzser (BA) és Ellátásilánc menedzsment (MA) szakokon az
alábbi feltételekkel:
 Érvényes felvételi jelentkezés a Pannon Egyetem megfelelő szakára,
 Kimagasló műszaki és szakmai érdeklődés,
 Alapvető szakmai ismeretek és kompetenciák,
 Jó kommunikációs képességek,
 Fejlődési hajlandóság, önfejlesztés, motiváció, pozitív attitűd,
 Kommunikációs szintű angol nyelvtudás.
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Hogyan lehet jelentkezni hozzánk?
Jelentkezés esetén az alábbi dokumentumokat kérjük eljuttatni a tibor.nemeth@harman.com e-mail címre:
 Rövid szakmai önéletrajz (a legfontosabb tanulmányi és személyes információkkal)
 Rövid motivációs levél
 Bizonyítványok másolata (11. és 12. évfolyamos eredmények és amennyiben rendelkezik vele:
érettségi bizonyítvány, technikus vagy szakmunkás bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány,
tanfolyami igazolások)
Kérdések esetén további információkat a fenti e-mail címen vagy a 0622/543-993 telefonszámon kaphat.

Mit kínálunk?
 Professzionális oktatási és ipari környezetet
 Kollegiális attitűdöt, jól felkészült mentorokat
 Pozitív jövőképet, későbbi együttműködés lehetőségét
 Lehetőséget az ipari folyamatokban való részvételre
 A hallgatói szerződésben foglalt béren felüli juttatásokat:
 Harman ösztöndíj rendszert
 Cafeteria rendszert
 Webshop kedvezményt

Hogyan zajlik a felvételi eljárás?
 A duális képzésre beérkező jelentkezéseket a tanulmányi átlag, műszaki és szakmai képességek
valamint egyéb társas és személyes kompetenciák figyelembe vételével bíráljuk el.
 A jelentkezőket személyes interjú keretében hallgatjuk meg, valamint sor kerülhet szakmai és
műszaki képességek vizsgálatára is. (írásban, szóban és gyakorlatban)
 A felvétel akkor sikeres, ha a céges elvárásoknak és az egyetemi követelményeknek is egyaránt
megfelel a jelölt.
 A vállalati felvételi eljárás eredményéről 2017. június 30-ig értesítést küldünk minden hozzánk
jelentkező jelöltnek.
 Pályázati határidő: 2017. május 30.

LÉGY RÉSZE SIKEREINKNEK, ÉPÍTSD KARRIERED NÁLUNK!

