Zajistěte si svou

budoucnost

SERVISNÍ PRACOVNÍK PRO ELEKTROSPOTŘEBIČE

Vše okolo nás se mění. Vy se ale nemusíte jen přizpůsobovat, můžete být o krok napřed. Výběr
správného učebního oboru, který má potenciál a zajistí vám stabilní práci, by měl být prvním
krokem. Zapojte se do pilotního učebního projektu, který vám zaručí nejen hladký start po
ukončení studia, ale také dlouhodobé zajištění.
V souvislosti s novou evropskou legislativou se zvyšuje tlak na životnost
a opravitelnost domácích spotřebičů. To vyžaduje větší množství
servisních techniků. Nové nařízení ale přichází v době, kdy
vlivem stagnující výuky a vlny odchodů do důchodu
počet opravářů klesá. Pilotní projekt Výchova
nových servisních techniků přichází po zhruba
dvacetileté stagnaci a jeho cílem je tento obor
znovu nastartovat a systematicky rozvíjet.
Studenti budou pracovat s nejnovějšími
technologiemi a díky kooperaci
výrobních společností se
školami i se špičkovým
vybavením,
což
společně
zaručí
absolventům, že
budou již o krok
před ostatními.
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PO UKONČENÍ 3 LETÉHO UČEBNÍHO OBORU ZÍSKÁTE:
 Specializaci zaměřenou na servis elektrospotřebičů
 Proškolení na chladící techniku
 Proškolení pro práci s plynem a instalace

BUDETE
PRACOVAT
PRO NEJVĚTŠÍ
EVROPSKÉ
VÝROBCE



Ariston Thermo
Beko (Beko, Grundig)
BSH domácí spotřebiče, s.r.o. (Bosch, Siemens)
Candy Hoover ČR s.r.o. (Candy, Hoover, Haier, Zerowatt)
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE
Electrolux, s.r.o. (AEG, Electrolux, Zanussi)
Gorenje spol. s r.o. (Gorenje, Mora, Hisense)
Groupe SEB ČR s.r.o. (Krups, Rowenta, Tefal, WMF)
Miele, spol. s r.o.
Philips Česká republika s.r.o.
Teka-CZ s.r.o.
Whirlpool CR, spol. s r.o. (Whirlpool, Hotpoint, Indesit)

Do pilotního projektu jsou zapojeny
tyto střední odborné školy :
OSTRAVA
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Název učebního oboru: Elektrikář 26-51-H/01
PLZEŇ
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Název učebního oboru: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
PRAHA
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
Název učebního oboru: Elektrikář – silnoproud (26-51-H/02) – obor bez maturity
Mechanik elektrotechnik (26-41-L/01) – obor s maturitní zkouškou
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