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TÁJÉKOZTATÓ
a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának
DUÁLIS KÉPZÉSÉRE jelentkező hallgatók részére
Vállalati partner: Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Kft.
Székhelye: 2943-Bábolna, Radnóti M. u. 16.
A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben
a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál,
struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók
szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.
A Bábolna TETRA Kft. a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar
- Mezőgazdasági mérnök BSc szak
esetében biztosít 3 fő részére vállalati gyakorlati képzést/munkahelyet.

A hallgatók, az egyetem tanterve, valamint a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek
között, a gyakorlati oktatás során megismerkedhetnek a 225 éves állattenyésztési hagyományokkal
büszkélkedő Bábolnai Gazdaságból kinőtt, napjainkra már fél évszázados múlttal rendelkező,
100 % magyar magántulajdonban lévő baromfitenyésztő társaságunk tevékenységével.
Vállalkozásunknál az igényesen felújított nagyszülő- és szülőpártelepeken, az ország legújabb,
európai színvonalú baromfikeltetőjében, az EU előírásoknak megfelelő, szigorú állatjóléti és
higiéniai körülmények között zajló tojóhibrid-tenyésztési munka során, a hallgatók sikerrel
kapcsolhatják össze az elméleti és a gyakorlati ismereteket, működésük során tanulmányozhatják,
működtethetik a nagyüzemi baromfitartás során alkalmazott technológiákat.
Cégünk, munkáját Bábolna (Komárom-Esztergom megye) és Uraiújfalu (Vas megye) területén
lévő telepein végzi, központi irodánk és 2 db keltető üzemünk is Uraiújfaluban van.
A TETRA márkanév mindenütt tradíciót és minőséget jelent, melynek alapjait kutatás-fejlesztési
programok, szaktudás és lendületes, elkötelezett munkatársak adják!
A felvételi elbeszélgetésekre, előzetes, telefonon történt egyeztetés után 2017. július 26szeptember 15. közötti időszakban kerül sor. A döntésről, a kiválasztási eljárást követően 2017.
szeptember 22-ig a megadott elérhetőségeken, postai úton/elektronikus levélben, írásban értesítjük
a jelentkezőket.
A kiválasztás során figyelembe vesszük:
- középiskolai eredményeket
- szakma iránti érdeklődést és elkötelezettséget
- idegen nyelv ismeretet
A Bábolna TETRA Kft. a képzésben részt vevő hallgatókkal hallgatói munkaszerződést köt, a
hallgatót az elvégzett munkáért díjazás illeti meg.
Kapcsolattartó: Orbán Attila, igazgató – 30/957-2777; e-mail: orbanattila@babolnatetra.com

Várjuk jelentkezését!

