Kieruj się
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Pasjonujesz się
motoryzacją?

Jolanta Musielak
Członek Zarządu ds.
Personalnych i Organizacji

Zamiast oglądać samochody i czytać o nich w Internecie, możesz na własne oczy zobaczyć,
jak powstają. I mieć w to swój wkład! Czy to nie brzmi jak praca marzeń? Dzieli Cię od niej
tylko kilka kroków – sam zobacz, jakich! W tej broszurze znajdziesz informacje o szkołach,
z którymi współpracujemy i procesie rekrutacji do naszych klas patronackich. Sprawdź,
w jakich zawodach możesz się kształcić i w którym z naszych zakładów możesz pracować
po skończeniu szkoły. Dowiesz się także więcej o Volkswagen Poznań. Kieruj się zajawką,
a dojedziesz prosto do nas! Czekamy na Ciebie.
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Nie zapomnij o dokumentach
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Teraz masz szansę ją współtworzyć –
w jednym z największych koncernów
motoryzacyjnych świata!
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Nasze zakłady
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Dołącz do naszej ekipy!

W RZE Ś NIA

1

Zakład nr 1 to Poznań-Antoninek, gdzie odbywa się
spawanie, lakierowanie oraz ostateczny montaż samochodów
Caddy i Transporter.

2

Zakład nr 2 we Wrześni to jedna z najnowocześniejszych
fabryk samochodów na świecie, gdzie produkowany jest
model Crafter oraz MAN TGE.

3

Zakład nr 3 – na poznańskiej Wildzie znajduje się
Odlewnia, gdzie powstają komponenty aluminiowe (m.in.
głowice cylindrowe oraz obudowy kolumny kierowniczej)
dla większości marek koncernu Volkswagen.
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Zakład nr 4 to Zakład Zabudów Specjalnych oraz Park
Dostawców. Zajmuje się przystosowywaniem samochodów
bazowych do indywidualnych potrzeb Klientów.
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Jesteśmy fabryką samochodów użytkowych i komponentów.

ponad 3 000 000
pojazdów od 1993 r.

ponad 11 000
pracowników

ponad 170
uczniów

Współpracujemy
ze szkołami:

Kim jesteśmy?
Zespół Szkół nr 1
w Swarzędzu
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4 zakłady

Zespół Szkół Politechnicznych
we Wrześni

Poznaj nas trochę bliżej!
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Czy jesteś osobą:
angażującą się w zadania

otwartą na wyzwania

chętną do poszerzania wiedzy
i zdobywania nowych umiejętności

komunikatywną

?

? ?
Dlaczego Ty?

Wybierz klasę patronacką
Volkswagen Poznań
i rozpocznij naukę jednego
z przyszłościowych zawodów!
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pełną entuzjazmu

Czyli kogo szukamy...
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Poznaj naszą ofertę edukacyjną.

PRACOWNIK MŁODOCIANY
BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

EGZAMIN POLSKI (OKE)
EGZAMIN NIEMIECKI (AHK)

NAGRODY
DLA NAJLEPSZYCH
UCZNIÓW

DLA NAJLEPSZYCH
ABSOLWENTÓW
ZATRUDNIENIE

MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA
UMIEJĘTNOŚCI
TECHNICZNYCH

POSZERZONY PROGRAM
NAUKI J. NIEMIECKIEGO

WYMIANY ZAGRANICZNE
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Kształcenie zawodowe
w Volkswagen Poznań

3 LATA NAUKI

WYNAGRODZENIE
W ROKU SZKOLNYM 2019-2020:

KLASA I

KLASA II

KLASA III

250 ZŁ

300 ZŁ

350 ZŁ
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Co powiesz na naukę za granicą?

Zapewniamy szkolenia niezbędne do zdania egzaminów i późniejszego wykonywania pracy. Będziesz
się uczyć np. obsługi maszyn i robotów oraz podstaw pneumatyki. Nauczymy Cię, jak lepiej porozumiewać się nie tylko z maszynami, ale również
z kolegami i koleżankami – poznasz zasady sprawnej komunikacji, współpracy i prezentacji.

Najlepsi uczniowie mają możliwość wzięcia udziału
w międzynarodowych wymianach. Trwają one od 2
do 4 tygodni. To świetna okazja, by nawiązać nowe
znajomości i nauczyć się pracować w zróżnicowanych zespołach.
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Praktyczna wiedza

Wyjedziesz na międzynarodowy
zjazd absolwentów?

A może roczna praca
za granicą?

W ramach programu Best-Apprentice-Award
absolwenci z najlepszymi wynikami w danym
roczniku mogą wziąć udział w zjeździe absolwentów programów kształcenia zawodowego różnych
marek koncernu Volkswagen.

Najlepsi absolwenci mogą uczestniczyć w programie Wanderjahre - rocznym pobycie w jednym
z zagranicznych zakładów koncernu. Zapewniamy
pracę, możliwość zdobycia cennego doświadczenia
i szlifowania języka.
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Chcesz podszkolić technikę?
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W naszych klasach patronackich
z powodzeniem łączymy naukę
i zdobywanie praktycznego
doświadczenia.

Dla Ciebie

Mechatronik

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych

Nasze zawody
Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zobacz, co możemy Ci zaoferować!

Elektromechanik pojazdów
samochodowych
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Mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Niezależnie od wybranego kierunku kształcenia
nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych nie tylko w szkole, ale i w zakładach
Volkswagen Poznań.

Mechanik precyzyjny
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Czym będziesz się zajmować?
→→
→→
→→

Nauczysz się podstaw elektroniki, mechaniki, pneumatyki, hydrauliki i informatyki.
Dowiesz się, jak kontrolować maszyny, systemy oraz urządzenia.
Zbudujesz własny model mechatroniczny.

→→
→→
→→

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – teoria i praktyka od 1 klasy
Zakład Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań Antoninek – praktyka od 2 klasy
Centrum Szkoleniowo-Treningowe Swarzędz-Jasin – praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?
Mechatronik

Mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych

Mechanik precyzyjny

Mechatronik
Nauczysz sie projektować części i zespoły, wykorzystując nowoczesne techniki.

→→
→→
→→
→→

Utrzymanie Ruchu
Budowa Karoserii
Lakiernia
Montaż

…w Zakładzie Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań Antoninek lub Zakładzie Produkcji Samochodów
Crafter Września-Białężyce.

Co?
Gdzie?
Jak?
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Gdzie będziesz się uczyć?
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Czym będziesz się zajmować?
→→
→→
→→
→→

Opanujesz podstawy automatyki przemysłowej i programowania.
Nauczysz się wymieniać i naprawiać uszkodzone elementy oraz dokonywać regulacji układów
automatyki.
Poznasz podstawowe techniki obróbki ręcznej i mechanicznej.
Nauczysz się pracować z dokumentacją technologiczną.

→→
→→
→→

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – teoria i praktyka od 1 klasy
Zakład Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań Antoninek – praktyka od 2 klasy
Centrum Szkoleniowo-Treningowe Swarzędz-Jasin – praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?
Mechatronik

Mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych

Mechanik precyzyjny

Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych
Połącz programowanie z wiedzę techniczną!

→→
→→

Budowa Karoserii
Lakiernia

…w Zakładzie Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań Antoninek lub Zakładzie Produkcji Samochodów
Crafter Września-Białężyce.

Co?
Gdzie?
Jak?
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Gdzie będziesz się uczyć?
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Czym będziesz się zajmować?
→→
→→
→→

Nauczysz się lokalizować i usuwać usterki w układach elektronicznych pojazdów samochodowych
z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.
Opanujesz czytanie schematów instalacji elektrycznych i elektronicznych samochodów.
Dowiesz się, jak wykonywać połączenia elektryczne z wykorzystaniem różnych technik.

→→
→→
→→
→→

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – teoria i praktyka od 1 klasy
Zakład Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań – praktyka od 2 klasy
Centrum Szkoleniowo-Treningowe Swarzędz-Jasin – praktyka od 2 klasy
Serwisy Samochodowe Porsche Inter Auto – praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?
Mechatronik

Mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych
Teraz działanie samochodu nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic.

Mechanik precyzyjny

→→
→→

Montaż
Organizacja Pilotażowa

…w Zakładzie Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań Antoninek lub Zakładzie Produkcji Samochodów
Crafter Września-Białężyce.
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Gdzie będziesz się uczyć?

Zakład zabudów specjalnych.

Co?
Gdzie?
Jak?
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Czym będziesz się zajmować?
→→
→→
→→
→→

Poznasz technikę wykonywania odlewów.
Nauczysz się rozróżniać materiały używane w odlewnictwie.
Opanujesz obsługę urządzeń komputerowych i odlewniczych.
Dowiesz się, jak czytać rysunki konstrukcyjne i technologiczne.

→→
→→

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – teoria i praktyka od 1 klasy
Odlewnia Poznań Wilda (Warsztat Szkoły Odlewników, Produkcja) – praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?
Mechatronik

Mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych

Mechanik precyzyjny

→→
→→
→→

Rdzeniarnia
Wytapialnia
Obróbka Mechaniczna Odlewów Ciśnieniowych

…w Odlewni Poznań Wilda.

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych
Tu nabędziesz wyjątkowe umiejętności z zakresu odlewnictwa.

Co?
Gdzie?
Jak?
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Gdzie będziesz się uczyć?
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Czym będziesz się zajmować?
→→
→→
→→

Dowiesz się, jak wykonywać rysunki techniczne oraz schematy.
Poznasz podstawy mechaniki, hydrauliki i elektroniki.
Nauczysz się wykonywać elementy mechaniczne, przyrządy oraz szablony służące do produkcji
samochodów.

→→
→→
→→
→→

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – teoria i praktyka 1-3 klasa
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – teoria i praktyka 1-3 klasa
Zakład Produkcji Samochodów Crafter Września-Białężyce – praktyka od 2 klasy
Zakład Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań Antoninek – praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?
Mechatronik

Mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych

Mechanik precyzyjny

→→
→→

Organizacja Pilotażowa
Centrum Maszynowe

…w Zakładzie Produkcji Samochodów Crafter Września-Białężyce.

Mechanik precyzyjny
Tutaj poznasz zasady funkcjonowania najbardziej
precyzyjnego sprzętu w naszych fabrykach.

→→

Warsztat Centralny
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Gdzie będziesz się uczyć?

…w Zakładzie Produkcji Samochodów Caddy/T Poznań Antoninek.

Co?
Gdzie?
Jak?
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Zobacz, jak wygląda nasz proces
rekrutacyjny i aplikuj!

Rekrutacja

Tutaj zaczyna się cały proces. Wypełnij
potrzebne dokumenty i wnioski,
a następnie złóż je do wybranej szkoły.
Pamiętaj – musi być to szkoła 1 wyboru.

Zaprosimy Cię na rozmowę rekrutacyjną,
w której opowiesz nam o sobie i o tym,
dlaczego wybrałeś naszą klasę.

Badania lekarskie
W trakcie trwania rekrutacji będziesz musiał
przejść obowiązkowe badania, aby uzyskać
zdolność lekarską, która warunkuje naukę
w danym zawodzie.

Chcesz aplikować?
Poznaj przebieg procesu rekrutacyjnego!
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Aplikacja

Decyzja
Po zakończonym procesie rekrutacji poinformujemy Cię o jej wyniku. Jeśli będzie
pozytywny – 1 września rozpoczniesz naukę
w wybranej klasie.
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Wybór szkoły to nie lada wyzwanie.
Przygotowaliśmy dla Ciebie drobną
ściągę z najbardziej potrzebnymi
informacjami i listą wymaganych
dokumentów.

→→

→→
→→

Nie zapomnij o dokumentach
Zobacz, co musisz przygotować.

CZERWIEC

Kwestionariusz osobowy (do pobrania
ze strony internetowej lub do odbioru
w sekretariacie szkoły)
Wniosek o przyjęcie do szkoły
Podpisane fotografie (imię i nazwisko, klasa)
– 4 fotografie

→→
→→
→→

Karta zdrowia
Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły
podstawowej
Wyniki testu gimnazjalnego/ósmoklasisty

Szczegóły na stronach WWW wybranych szkół:

→→
→→

www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
www.zsz2.wrzesnia.pl
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MAJ
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Już wiesz, co chcesz robić?
Czekamy na Ciebie! Pamiętaj – tutaj
liczysz się przede wszystkim…

volkswagen-poznan.pl/pl/kariera/uczniowie

www.facebook.com/VolkswagenPoznan

