Az iskola
A Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki
Szakgimnázium (1095 Budapest, Mester utca
60–62.) az egyik legnevesebb magyarországi közlekedésgépészeti tanintézmény. A több mint 100 éves
iskola tisztán autós profilú, azaz csak autószerelőket,
autóelektronikai műszerészeket képez, valamint autótechnikus és
alternatív gépjárműhajtási technikus képzést indít.

A TANANYAG
A képzés során többek között
részletesen foglalkozunk:
•
•
•
•
•
•

Haszongépjármű motorok
felépítésével
Tüzelőanyag-ellátó rendszereivel
Füstgáz-utókezelő rendszerekkel
Erőátviteli rendszerekkel
Légfékrendszerrel
Állófűtéssel, stb.

Egy hely,
ahol kiteljesedhetsz
Juttatások a Scania munkavállalói számára:
• Bejelentett bér, mely alapfizetésből és teljesítménybónuszból áll
• Versenyképes juttatási csomag
• Választható béren kívüli juttatás (Cafeteria)
• Munkába járási támogatás
• Sport tevékenység támogatása
• Iskolakezdési hozzájárulás
• Születési támogatás
• Toborzási jutalék
• Jubileumi jutalom 5 év munkaviszony után
• Hűség program keretében látogatás
a svédországi gyárba
• Munkaruha, védőfelszerelések biztosítása
• Korszerű munkakörnyezet, fűtött műhely, LED világítás,
profi célszerszámok
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség bármelyik szervizünkben
• Folyamatos szakmai fejlődés, rendszeres oktatások

Jelentkezz!
Amennyiben érdekel a képzés és hosszú távon a Scania
szervizhálózatában történő elhelyezkedés, olvasd el a további részleteket a www.youngprofessionals.hu oldalon!
Az onnan letölthető jelentkezési lapot kitöltés után küldd
el a yps@scania.hu email címre 2018. május 31-ig!

ösztöndíjprogram a scaniától

Scania young
professionals
A Scania Hungária Kft. és a Budapesti Gépészeti Szakképzési
Centrum Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma az ország bármelyik szakközépiskolájából várja a nappali
tagozatos autószerelői és autóelektrotechnikai műszerész
szakon 2018 szeptemberétől végzős évfolyamba lépő tanulókat
közös, ingyenes tehergépjármű képzésére, a Young Professionals-re.
A tanfolyam célja, hogy a tanuló megismerkedjen a haszongépjárművek sajátosságaival, úgy mint a dízelmotorok felépítésével,
tüzelőanyagellátó-rendszerével, légfékrendszerével, villamos
hálózatával.
Az elméleti képzés hossza tervezetten 15 szombaton keresztül ös�szesen 120 óra, melyre Budapesten, a Fáy András KMSZ-ben kerül
sor. A gyakorlati időt a tanulók a Scania országos szervizhálózatában töltik el. A képzést sikeresen elvégzők lehetőséget kaphatnak a
Scania magyarországi szervizhálózatában történő elhelyezkedésre.
ELÉG JÓL HANGZIK? Gyere és tapasztald meg, milyen is az
autószerelés nagyban, majd élj a lehetőséggel, és helyezkedj el
a Scania hivatalos márkaszervizeiben!

Scania. Veled kezdődik.
youngprofessionals.hu
A Scania világszerte 49 300 értékesítési és szolgáltatási
munkatársával az ügyfelek számára stratégiai fontosságú
helyeken, a világ több mint 100 országában van jelen. A
Scania központi irodája Södertäljében található.
A Scania sikere az alapvető értékeken alapul – Első az
Ügyfél, Az egyén tisztelete, Veszteségek csökkentése,
Eltökéltség, Csapatszellem és Tisztesség. Ezek tükrözik
az utat egy fenntarthatóbb jövő felé, ökoszisztémában
betöltött szerepvállalást, valamint a Volkswagen Truck &
Bus vállalaton belüli pozíciót. Ezek az értékek továbbra is
nélkülözhetetlenek a vállalat irányításában, a fenntartható
szállítmányozás berkein belüli globális vezetés kiépítésében.
Csatlakozz a csapathoz, légy része a Scania-családnak!
Scania. Veled kezdődik.

A Scania Hungária Kft. szervizhálózata:

Tanulói juttatások a
képzés ideje alatt
•
•
•

Havi ösztöndíj, a tanulmányi eredménytől függően akár napi
bruttó 7 750 Ft-ig a szervizben töltött gyakorlati idő alatt
Utazási támogatás és ingyenes budapesti kollégiumi elhelyezés a vidékről érkezőknek
Étkezési hozzájárulás havi nettó 8 000 Ft értékben
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Rád van szükségünk!
Hogy látod a jövődet?
Találsz majd olyan munkahelyet, ahol tehetségesnek tartanak és kibontakozhatsz?
Gondolkozz nagyban, és végezd el a Scania tehergépjármű szerelői képzését, teljesen ingyen, majd
dolgozz világszínvonalat képviselő tehergépkocsikon, buszokon és motorokon egy olyan munkahelyen, ahol minden az emberekről szól! Olyan
emberekről, mint amilyen Te is vagy.

Szeged

A programban részt
vevők
•
•
•
•

Scania-szabványoknak megfelelő professzionális képzésben
részesülnek
A szakmai gyakorlatukat a Scania márkaszervizekben töltik
Lehetőséget kapnak a legújabb technológiával és professzionális Scania felszereléssel való munkavégzésre
Hosszú távon lehetőséget kaphatnak tanulmányútra akár a
Scania külföldi szervizeiben is

Kövess bennünket:

scaniamagyarorszag

Tiszaújváros

