Prievidza

Majster odborného výcviku - zameranie strojár/
elektrotechnik

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,
seats or electric motors and drives
can be found in every second new

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového
priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy
do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62
prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je
vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency
and performance. About 26,000
employees at 62 locations in 23
countries guarantee quality and
innovation.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
ÚSPEŠNÝ KANDIDÁT bude vykonávať činnosti súvisiace s procesom praktického
vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania v STREDISKU PRAKTICKÉHO
VYUČOVANIA zamestnávateľa. Cieľom je poskytnúť našim žiakom najmä PRAKTICKÉ
ZRUČNOSTI, návyky na získanie schopností nevyhnutných pre výkon ich budúceho
povolania a pracovných činností. Používa pritom vhodné metódy a prostriedky vzdelávania.
JE VZOROM PRE ŽIAKOV a jeho práca by ich mala viesť k samostatnému učeniu,
orientovanému na procesy.
- Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok
- Vykonávanie praktických ukážok
- Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva po teoretickej stránke
- Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného
denníka
- Motivácia a hodnotenie žiakov
- Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho
technologického postupu
- Rozvoj praktických zručností a odborných vedomostí žiakov
- Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu,
bezpečnostných a protipožiarnych predpisov
Váš proﬁl
Zamestnanecké výhody, beneﬁty
- práca v stabilnej spoločnosti s dobrým menom a viac ako 100-ročnou históriou
- práca v príjemnom kolektíve
- možnosť získať mnoho skúsenosti s tzv. "greenﬁeld"
- kvalitný proces zaškolenia
- podpora zo sesterských závodov.
- účasť na zahraničných služobných cestách
- služobný telefón
- práca v sociálne založenej ﬁrme

Brose North America, Inc.
3933 Automation Avenue
Auburn Hills, MI 48326

- pohyblivý pracovný čas
- Mzda: od 1000 Eur (v závislosti od praxe v odbore) + variabilné zložky mzdy

Brose North America, Inc.
3933 Automation Avenue
Auburn Hills, MI 48326

Prosím reagujte na pozíciu použitím online formulára

