
 

 

Kooperatív képzés 

Műszaki előkészítő 

- Villamos energetika Intézet 

- Automatika Intézet 

- Mikroelektronikai és Technológia Intézet 

A Schrack Technik Csoport a világ egyik vezető technológiai vállalata, mely a kisfeszültségű 

energiaelosztás és elosztógyártás, és az ehhez kapcsolódó innovatív technológiák termékeire és 

megoldásaira szakosodott. A cég Magyarországon is a villamosipari termékek piacának kiemelkedő és 

dinamikusan bővülő szereplője, 2014-ben saját fejlesztésű elosztórendszerével elnyerte a Magyar 

Termék Nagydíjat, emellett kétszeres Business Superbrands díjazott is.   

Ha a kooperatív képzés keretében csatlakozol hozzánk, Te is részese lehetsz egy innovatív, sikeres 

csapatnak és valódi szakmai kihívást jelentő munkában vehetsz részt. 

Gyakornokként lehetőséged nyílik betekinteni egy csúcstechnológiákkal foglalkozó nemzetközi vállalat 
mindennapjaiba: 

- megismerkedni a kisfeszültségű energiaellátás és elosztás berendezéseivel, 
automatizálásával (az intelligens otthonoktól a nagy gyártócsarnokokig) 

- gyakorlati tapasztalatokat szerezni az épületautomatikai tervezésben, előkészítésben 
programozásban, komplett projektek koordinálásában 

-  szakmai ismeretekhez jutni a jelenlegi trendeknek megfelelő további innovatív technológiák 
területén: világítás, tartalékvilágítás, szünetmentesítés, IT, alternatív energia, e-mobility 

azaz megtudni mindazt, amit az iskolapadban nem lehet. 

 Sokéves tapasztalattal rendelkező kollégáktól tanulhatod el az épületautomatizálás alapjait. Mindez 
egyben szakmai gyakorlatod, diplomamunkád témája is lehet. A program végeztével a legjobban 
teljesítő gyakornokainknak állást kínálunk versenyképes fizetéssel. Célunk, hogy a gyakornoki 
programmal egy hosszú távú együttműködés kezdődjön el közöttünk, így leginkább akkor számítunk a 
jelentkezésedre, ha a gyakornoki programot követően is szeretnél nálunk dolgozni. 

Termékeiket személyesen is meg tudod tekinteni A Kandó Kálmán villamosmérnöki kar Bécsi úti 
telephely I. emeletén. 
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Miért érdemes pályáznod? 

- a cég tapasztalt mérnökei mentorként vesznek részt a képzésedben, sok éves 

tapasztalataikat átadják Neked 

- fiatalos, tehetséges, a szakma iránt elhivatott csapatban tanulhatsz 

- bepillantást nyerhetsz az épületautomatizálás piacába, a multinacionális vállalatok világába 

- valós szakmai ismereteket, nemzetközi tapasztalatokat szerezhetsz 

- értékes kapcsolatokra tehetsz szert 

- hosszú távú elhelyezkedési lehetőség: kölcsönös megfelelés esetén nem kell munkahelyet 

keresned államvizsga után 

 

Téged keresünk, ha: 

- a Mikroelektronikai és Technológia Intézet vagy Automatika vagy Energetika Intézetben 

folytatsz tanulmányokat  
- azért tanulsz a Kandón, mert a villamos szakmát tekinted a jövődnek 

-  a kooperatív képzést hosszú távú befektetésnek látod, és nem egy sima kötelezően 

eltöltendő félév- évnek, hogy legyen a diploma mellé egy szakmai gyakorlatod is. 

 

A munkavégzésnek Budapesten (1172, Vidor u. 5.) található irodáink adnak otthont. 

 

A Kooperatív képzés időtartama:      - 2018 Februártól – 2017 Júniusig. 

 - 2018 Szeptembertől - 2019 Februárig. 

 - 2018 Szeptembertől - 2019 Júniusig. 

 

Jelentkezéshez küldj egy önéletrajzot a pozíció (“Kooperatív képzés gyakornok”) megnevezésével, a 

következő e-mail címre: e.david@schrack.hu 

 

A pozíciókat folyamatosan töltjük fel az alkalmas jelöltekkel; jelentkezz mihamarabb, nehogy 
lemaradj!  

A jelentkezéseket 2018. Január 15-ig várjuk. 
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