Si deviatak a nevieš kam na strednú školu?
Priprav sa s nami na povolanie budúcnosti!
Študuj duál v kysuckom závode spoločnosti Schaeﬄer, ktorá je druhým najväčším
súkromným zamestnávateľom na Slovensku.
Ponúkame duálne štúdium v atraktívnych strojárskych a elektrikárskych odboroch:
• Špecialista CNC strojov a liniek (2411K Mechanik nastavovač)
• Mechatronik v oblasti Industry 4.0 (2679K Mechanik mechatronik)
• Špecialista na automatizáciu a E-mobilitu (2697K Mechanik elektrotechnik)

Aké sú výhody duálneho vzdelávania, sa dozvieš na www.dualkysuce.sk

Duálne vzdelávanie – prihláška
Uzávierka prihlášok je 18.3.2022
Záujem o duálne vzdelávanie (vyznačte školu a odbor, o ktorý máte záujem)
SOŠ technická Čadca
Mechanik nastavovač – špecialista CNC strojov a liniek
Mechanik elektrotechnik – so špecializáciou na automatizáciu a E-mobilitu
SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto
Mechanik nastavovač – špecialista CNC strojov a liniek
Mechanik mechatronik – odborník v oblasti Industry 4.0
Žiak
Priezvisko, meno
Adresa
Kontakt, e-mail/telefón
Prečo si máme vybrať práve Teba?

Zákonný zástupca
Priezvisko, meno
Kontakt, e-mail/telefón
Adresa

Odporúčanie od
Priezvisko, meno
Osobné číslo

podpis zákonného zástupcu
V prípade záujmu je potrebné:
Zaslať kompletne vyplnenú prihlášku na adresu: Schaeﬄer Kysuce, spol. s r.o., Školiace centrum,
Ul. Dr. G. Schaeﬄera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto. K prihláške je potrebné priložiť obojstranne prefotené
vysvedčenia zo 6., 7. a 8. ročníka.

Prihlášku
môžeš poslať
do 18.3.2022

Neváhaj nás kontaktovať
+421 (41) 420 6166
+421 (41) 420 6522

Pre viac info
klikaj na
www.dualkysuce.sk

„Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu (dalej len „osobné údaje dotknutých osôb”) a fotokópie vysvedcení budú spracované
spolocnostou Schae er Kysuce, spol. s.r.o. v rozsahu, v akom sú poskytnuté, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b / zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení (dalej len ZOOÚ) za úcelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka na duálne vzdelávanie. Poskytnuté
osobné údaje dotknutých osôb budú spolocnostou Schae er Kysuce, spol. s r.o., po dosiahnutí vyššie uvedeného úcelu spracovania bezodkladne
zlikvidované v zmysle §10 17 ZOOÚ.“

