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Cég bemutatása

Tevékenységeink:

» Ipari automatizálás

• Összeszerelési, gépkiszolgálási, palettázási 
feladatok

• Gyártóállomások tervezése és kivitelezése

• Ipari robotprogramozás, PLC programozás, 
képfeldolgozó rendszerprogramozás

» Villamossági kivitelezés

• Gépészeti és villamos tervezés, szerelés

» Képzés, szakképzés
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Karrier Út Program bemutatása

Képzés

• PLC+villamos tervezés

• PLC+Robotprogramozás

• Kötelező szakmai 
gyakorlat
(Ipari programozás)

• Pneumatika és 
elektropneumatika
tanfolyam

• Alapfokú robotkezelői 
tanfolyam

• PLC programozó

• Robotprogramozó

• Gépész tervező

• Villamosmérnök

• Projektkoordinátor

• Oktató
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Aktuális képzések

• Alapfokú robotkezelői tanfolyam
mechatronikai mérnököknek

• Tervezett kezdés: 2019. január

• Alapfokú robotkezelői tanfolyam
villamosmérnököknek

• Tervezett kezdés: 2019. január

• Kötelező szakmai gyakorlat 
Ipari programozó 

• Tervezett kezdés: 2019. február
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Alapfokú robotkezelői tanfolyam

Jelentkezés feltétele: Robottechnika tantárgy teljesítése

Tematika: 
1. nap: Elmélet: (4 óra)

• Robotprogramozási alapok összefoglalása

• A robot alap funkciói és felépítése,

• Teach Pendant működése és használata,

• Szimuláció készítése

2. nap: Gyakorlat: (4 óra)

• Robotprogram kiválasztása és program futtatás,

• Robot manuális mozgatása különböző koordináta rendszerekben,

• Robot programozási instrukciók, 

• Valós robot mozgatása, saját program rátöltése és lejátszása

A tanfolyam elvégzése után minden résztvevő jogosult egy igazolás átvételére

Tanfolyam díja: 25.000 Ft/fő

Mechatronikai és gépészmérnököknek (2 napos)
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Alapfokú robotkezelői tanfolyam
Villamosmérnököknek (3 napos)

Tematika: 
1. - 2. nap: Elmélet: (8 óra)

• Robotprogramozási alapok összefoglalása

• A robot alap funkciói és felépítése,

• Teach Pendant működése és használata,

• Szimuláció készítése

3. nap: Gyakorlat: (4 óra)

• Robotprogram kiválasztása és program futtatás,

• Robot manuális mozgatása különböző koordináta rendszerekben,

• Robot programozási instrukciók, 

• Valós robot mozgatása, saját program rátöltése és lejátszása

A tanfolyam elvégzése után minden résztvevő jogosult egy igazolás átvételére

Tanfolyam díja: 40.000 Ft/fő
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Kötelező szakmai gyakorlat (6 hét)
Ipari programozási gyakornok

Amit kínálunk:
• PLC programozási tanfolyam elvégése
• Ipari programozói gyakorlati szaktudás elsajátítása
• Részvétel Karrier Út Programban
• Gyakornoki juttatás
• Fiatalos lendületes csapat
• Korlátlan önképzési lehetőség
• Kötelező szakmai gyakorlat eltöltésének igazolása

Elvárások:
• Programozási, mechatronikai alapismeretek
• Aktív hallgatói jogviszony

Előny:
• Ipari programozásban szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
• Idegennyelv-tudás

•
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Kötelező szakmai gyakorlat felépítése

• 2 napos intenzív PLC-s elméleti képzés

• Programozónk által tartott egy napos előadás, gyakorlati példa 
bemutatása (valós projekten keresztül)

• Heti projektfeladatok kiadása, ellenőrzése

• Konzultációs lehetőség biztosítása

• Kötelező szakmai gyakorlat zárásamérnök gyakornoki 
pozícióra történő kiválasztás

• Pénzügyi rész:

Hallgatónál maradó összeg: 24.750 Ft
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Aktuális gyakornoki pozíciók

Ipari tapasztalatszerzés

Érdeklődési körnek 

megfelelő feladatok

Saját projektek

Önálló feladatvégzés

Értékelési rendszer

Szakmai támogatás

• PLC programozó + Villamos tervező

• PLC programozó+ Robot programozó

• Oktatási gyakornok
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Mérnök gyakornoki pozíció 1.

PLC programozó
+

villamos tervező

Amit kínálunk:
• PLC programozói és villamos tervezői 

tapasztalatszerzés
• Részvétel a Karrier Út Programban
• Gyakornoki juttatás
• Fiatalos, lendületes csapat
• Korlátlan önképzési lehetőség
Elvárások:
• Ipari programozási alapismeretek
• Aktív hallgatói jogviszony
Előny:
• PLC programozói vagy villamos tervezői 

területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
• Idegennyelv-tudás



Mérnök gyakornoki pozíció 2.

Amit kínálunk:
• Robot és PLC programozói 

tapasztalatszerzés
• Részvétel a Karrier Út Programban
• Gyakornoki juttatás
• Fiatalos, lendületes csapat
• Korlátlan önképzési lehetőség
Elvárások:
• Ipari programozási alapismeretek
• Aktív hallgatói jogviszony
Előny:
• Robot programozási területen szerzett 

tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
• Idegennyelv-tudás

Robot programozó
+

PLC programozó
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Oktatási
gyakornok

Feladatok:

• Villanyszerelő és automatikai technikus tanulók 
oktatási folyamatának támogatása

• Gyakorlati oktatásvezetővel együttműködve a tanulók 
műszaki képzésének megvalósítása

• Részvétel a meglevő oktatási anyagok, taneszközök 
fejlesztésében, elkészítésében

Elvárások:

• Heti 2-3 nap vállalása

• Aktív hallgatói jogviszony

• Villamossági vagy mechatronikai ismeretek

Előny:

• Villamos ipari technikusi végzettség

• B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:

• Dinamikus, fiatalos csapat

• Szakmai előrelépés és fejlődés

• Versenyképes gyakornoki juttatás
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Jelentkezés folyamata

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ : 2018.11.30.

• Vegyél részt az alapfokú robotkezelői tanfolyamon
- Jelentkezz az info@engineerinstruments.com e-mail címen
- A tanfolyam indulása előtt felvesszük veled a kapcsolatot 

• Vegyél részt a kötelező szakmai gyakorlaton
– Jelentkezz az info@engineerinstruments.com e-mail címen
– A képzés elvégzése után teljesítményedet értékeljük
– Pozitív elbírálás esetén mérnök gyakornoki lehetőséget ajánlunk

• Jelentkezz mérnök gyakornoki és oktatási gyakornoki 
pozícióinkra

₋ Küldd el fényképes önéletrajzod az info@engineerinstruments.com e-mail 
címre
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