
 
Keresett szakmák 2011-ben -címmel jelent meg a CV online oldalon Sziller Viktória cikke, mely kapcsolódik a 
Sämling Üzleti Iskola kínálatához. Az alábbiakban a műszaki területet érintő, hasznos képzési programokról 
olvashatnak. 

Mérnökök előnyben 
 
Továbbra is igen keresettek a mérnökök, ez nem újdonság, azonban a műszaki területen belül is csak 
bizonyos pozícióknál figyelhető meg a szakember-hiány. Ezt azért tartjuk fontosnak leszögezni, mert sokszor 
hallani pályázóktól ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseket: - „De hát én építészmérnök vagyok, mégsem találok 
munkát sehol!” – Igen, ez sajnos igaz, az építőiparban ma nagyon nehéz elhelyezkedni, pláne pályakezdőként. A 
„sláger” pozíciók elsősorban a gyártás területén lelhetők fel, a legtöbb cég jelenleg gyártómérnököt keres, 
illetve ehhez kapcsolódóan megugrott a kereslet a minőségügyi szakemberek iránt is. Érdemes figyelni akár 
napi szinten az álláshirdetéseket, mert az autóipari beszállító cégeknél például fellendülés várható 2011-re, 
több vállalat is bővítést tervez idén. Szintén gyakorta fordul elő az álláshirdetések között a logisztikai mérnök 
pozíció, aki ilyen területen végzett, még pályakezdőként is jó eséllyel indul a megmérettetésen." Forrás 

A német vállalatok szívesen dolgoznak olyan partnerekkel, akik rendelkeznek a REFA 
módszertan ismeretével és Németországban kiállított REFA oklevéllel. 

KIEMELT PROGRAMJAINK, REFA oklevelet adó képzéseink: 

 
REFA INDUSTRIAL ENGINEER 2011. március 26-tól  
Műszeroldal partnereknek 50.000Ft kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból! 
Magyar nyelvű oktatás szombatonként,17 oktatási nap, záróvizsga szeptember 24-én 
Németországban kiállított REFA Industrial Engineer oklevéllel! 
A képzés elvégzésével a műszaki, termelési, vezetői feladatokat üzemgazdasági szempontok és 
módszerek alkalmazásával magasabb színvonalon teljesíthetik. Olyan középvezetőket, 
termelésirányítókat és gyártás-előkészítőket is várunk, akik német irányítási módszerekkel működő 
vállalkozások munkatársai.  
Startégiai tervezés, folyamatmenedzsment, KVP, beruházás- és projektcontrolling, termelési és 
raktárlogisztika, költségcontrolling, mutatószámok. 

 
Nemzetközi REFA controller-képző tanfolyam PL-45802011. április 30-tól   
Növelje munkaerő-piaci értékét, bővítse tudását! 
A képzést sikeresen elvégzők Németországban kiállított, EU-konform REFA Controller oklevelet 
/Urkunde/ kapnak. 
A képzés célja, hogy a résztvevő ismerje fel vállalatánál a lehetséges vagy bekövetkezett kedvezőtlen 
kalkulációs eredmények, likviditási, költségtervezési, és egyéb gazdasági problémák 
megelőzésének, illetve megszüntetésének módszereit. 

 
További információk honlapunkon>>> 

 
Várjuk érdeklődésüket! 
Erényi Stella stella.erenyi@samling.hu 
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