TÁJÉKOZTATÓ
a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának DUÁLIS
KÉPZÉSÉBEN részt venni szándékozó hallgatói részére

Vállalati partner: BOS-FRUCHT Agárszövetkezet
Székhelye: 7274 Kazsok, Rózsamajor 1.
A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon
formája, amelyben a gyakorlati képzések szakmailag minősített vállalatoknál
történnek. A képzés célja, hogy a hallgatók a leendő szakképzettségüknek megfelelő
munkahelyen összekapcsolják az elméleti és gyakorlati ismereteket, fejlesszék a
szakma

gyakorlásához

szükséges

munkavállalói

kompetenciákat,

gyakorlati

jártasságot szerezzenek a képzési szakterületükön. A duális képzés tartalmánál,
struktúrájánál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámánál fogva erősíti a
hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és betekintést nyújt
a vállalat kultúrájába, a tanulmányok befejezését követően ezzel növelve a hallgatók
elhelyezkedési esélyeit.
A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának az alábbi, duális
képzése esetén biztosít a BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet vállalati gyakorlati
képzést/munkahelyet:
Mezőgazdasági mérnök BSc 3 fő

A gyakorlati képzés helyszíne: A BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet bárdudvarnoki,
vagy kazsoki, vagy homokszentgyörgyi telephelye.

A BOS-FRUCHT Agrárszövetkezet közel 6000 hektáron gazdálkodik, melyen
takarmánynövény (kukorica, triticale, lucerna, fűszéna) és árunövény (szója, kukorica,
napraforgó, búza, triticale) termesztése, illetve vetőmag előállítás (olajretek, borsó,
mustár, búza, triticale) történik. Kazsoki- és homokszentgyörgyi telephelyén
szarvasmarha tenyésztést folytat. A két telephelyeinken összesen több, mint 5000
szarvasmarha él, közülük 2700 tejelő. A hallgatók a gyakorlati oktatás során
megismerkedhetnek ezen tevékenységek során alkalmazott technológiákkal, a
precíziós gazdálkodás folyamataival, valamint a tejelő tehén tenyészésének
gyakorlatával az egyetem tanterve, valamint a Duális Képzési Tanács által
meghatározott keretek között.

A

Agrárszövetkezet

BOS-FRUCHT

a

képzésben

résztvevőkkel

hallgatói

munkaszerződést köt.
A felvételi elbeszélgetésekre előzetes, telefonon történt egyeztetést követően
2018. szeptember 10. és szeptember 12. között kerül sor. A döntésről az eljárás
befejezését követően 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2018. szeptember 20-ig
írásban postai úton vagy elektronikus levélben értesítjük a jelentkezőket.

A kiválasztás során figyelembe vesszük a jelentkező:


gyakorlati jártasságát



szakma iránti érdeklődését/elkötelezettségét

Kapcsolattartó: Egyedné Lewandowski Havaska
Beosztás: HR vezető
Telefonszám: +36 30 411 1909
Email cím: lewandowski.havaska@fino.hu

Jelentkezni az allas@fino.hu email címre megküldött pályázati anyaggal (önéletrajz és
motivációs levél) lehetséges. A tárgyban kérjük feltüntetni: KE DUÁLIS KÉPZÉS!
Várjuk jelentkezését!

