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A Siemens válaszokat biztosít korunk legé-
getőbb kérdéseire: infrastruktúrát építünk 
ott, ahol még nincs és fejlesztünk, ott ahol 
van. Ellátjuk a világot energiával, segítünk az 
iparágak gördülékeny és fenntartható működ-
tetésében és részt vállalunk a digitális jövő 
alap jainak lerakásában. Mindannyian hozzá-
járulunk kiváló termékeink és kreatív megol-
dásaink fejlesztéséhez, amelyekre a világnak 
szüksége van, és amelyeket vevőink is elismer-
nek. Eredményeink és termékeink mindenki 
javát szolgálják, sokszor láthatatlanul.
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A 2018/2019-es tanévben is részt vesz 
a Siemens Zrt. a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME)  
duális képzésében. Az alábbiakban hasznos 
információkat olvashatsz a programmal és 
a jelentkezéssel kapcsolatban.

Miért válaszd a duális képzést?
 ■ Az alapos és naprakész elméleti tudásodat gyakorlati 

tapasztalatokkal és rendszerszemléletű ismeretekkel 
egészítheted ki. 

 ■ A képzés során minden nap új és érdekes kihívásokkal 
találkozhatsz, gyakorlott szakemberekkel dolgozhatsz 
együtt, emberekkel találkozhatsz. 

 ■ Az egyetemi évek alatt megszerezheted a szükséges szakmai 
tapasztalatot, így már pályakezdőként is legalább 2 éves 
gyakorlattal rendelkezel majd.

Miért válaszd a Siemens Zrt.-t?
 ■ Lehetőséged nyílik multikulturális környezetben tanulni 

és karriert építeni. 

 ■ Megismerheted egy technológiai vállalat felépítését és 
folyamatait. 

 ■ Részese lehetsz egy fiatal, dinamikus csapatnak. 

 ■ Angol és német nyelvtudásodat az itt eltöltött idő alatt 
aktívan használhatod. 

 ■ A képzés teljes ideje alatt rendszeres juttatást biztosítunk 
a számodra, mellyel kiegészítheted az iskolától kapott 
ösztöndíjadat. 

 ■ A projektfeladatoknak köszönhetően megtanulhatod, hogy 
miként is kell egy nagyobb feladatot az elejétől a végéig 
megtervezni és megvalósítani. 

 ■ A napi feladatok során lehetőséged van elsajátítani a 
csapatmunka fortélyait. 

A jelentkezés és kiválasztás menete
A duális képzéshez abban az esetben csatlakozhatsz, ha 
felvételt nyertél a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem villamosmérnöki mesterképzési szakára és sikeres 
felvételi beszélgetésen vettél részt a Siemens Zrt.-nél. 

A kiválasztás során teszteljük precizitásodat, gyorsaságodat,  
a Siemensszel kapcsolatos ismereteidet és nyelvtudásodat is.

A jelentkezéshez a kitöltött jelentkezési lapot  
és az önéletrajzodat küldd el számunkra a 
gyakornok.hu@siemens.com e-mail címre.

A kiválasztás helyszíne: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Várjuk a jelentkezésedet, ha szeretnél egy lendületes csapat 
tagja lenni és kipróbálni magad multinacionális környezetben.

A képzésbe az alábbi területeken  
lehet  bekapcsolódni:

 ■ Intelligens erőművi folyamatirányítás,  
amely a villamosenergia-termelési 
folyamatokra és az intelligens villamos 
energetikai megoldásokra, tehát az 
energiatermelésre és annak folyamataira 
helyezi a hangsúlyt, mind a tantárgyi 
tematikában, mind a laborgyakorlatok során. 

 ■ Alkalmazott elektronika,  
amelyben akkumulátorfelügyeleti rendszer, 
illetve az elektromos hajtásrendszer egyéb 
elemeinek tervezésébe, ezen kívül HIL 
szimulátorok tervezésébe lehet bekapcsolódni.

 ■ Elosztótranszformátorok tervezése,  
amelyben a hallgatók megismerkedhetnek 
a transzformátortervezéssel, 
termékfejlesztéssel, prototípusgyártással, 
nemzetközi szabványokkal és transzformátorok 
tesztelésével.

Ne habozz, küldd el  
a jelentkezésedet még ma!
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