Miért a WESSLING Hungary Kft. a megfelelő
munkahely számodra?
•
•
•

•
•

mert cégünk vonzó karrierlehetőséget,
izgalmas szakmai és képzési területeket kínál
mert modern, újpesti laboratóriumunk egyben
valódi tudásközpont is
mert a természettudományos diplomához
kapcsolódó változatos, sokszínű feladatok
várnak, amelyeket egy fiatalos csapat tagjaként
végezhetsz
mert egy olyan cégnél dolgozhatsz, amely
elkötelezett a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság és az egészségvédelem iránt
mert versenyképes fizetést és
cafetériacsomagot kínálunk, ráadásul még
az egészségedre is figyelünk: dolgozóinknak
kétévente foglalkozásegészségügyi vizsgálatot
biztosítunk, valamint hetente egy alkalommal
friss idénygyümölcsöt is

Laborkaland
A WESSLING Tudásközpont
programja diákok számára

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel +36 1 872 3630
Fax +36 1 872 3801

WWW.WESSLING.HU

MINŐSÉG I MEGBÍZHATÓSÁG I BIZTONSÁG

NÉHÁNY DIÁKVÉLEMÉNY:

„Megismerhettük egy valóságos
labor mindennapjait! Beleláttunk a
működésébe, hihetetlenek voltak a
gépek!”
„Megtudtuk, hogyan vizsgálják az
élelmiszereket; ezt sosem felejtjük
el!”
„El tudnám képzelni, hogy a jövőben
ilyen fejlett technika mellett
dolgozzam!”

2020-ban megújult tartalommal és formában indítjuk újra Laborkaland elnevezésű
programunkat.

Mi minden történik a Laborkaland során?
• rövid tűzvédelmi oktatás
• a WESSLING Hungary Kft. bemutatása

A látogatók az új típusú Laborkaland keretein belül a sok éven át sikeresen zajló
országos online kémiaverseny és szakmai
nap után e-mailben vagy telefonon történő
jelentkezés és egyedi elbírálás útján, közvetlenül is beleshetnek a WESSLING laboratóriumainak titkos világába.

• előadások a környezetvédelem, az
élelmiszerbiztonság és sok más
izgalmas téma (például a
mikroműanyagok vizsgálata)
területéről
• laboratóriumlátogatás
• kisebb catering
• Wesslinges ajándékcsomagok átadása

A Laborkaland céljai:
• átadni a WESSLING Tudásközpont falain
belül felhalmozott tudást az idelátogató
iskolás diákoknak
• megszerettetni a diákokkal a kémiát,
valamint bemutatni, hogy milyen
izgalmas munkakörök és feladattípusok
várnak azokra, akik ezt a szakirányt
választják

A jelentkezés feltételei:
• elsősorban olyan szakközépiskolák,
gimnáziumok és egyetemek
jelentkezését várjuk, amelyek oktatási
profilja megegyezik cégünk kutatási
területeivel (élelmiszer- és vegyipar)
• egy féléven belül maximum 3 iskola
10-12 fős diákcsoportjait tudjuk fogadni
• diákok esetében betöltött 14. életév

• tájékoztatást adni a diákok számára
környezet- és egészségvédelem területén

• kérjük, hogy részvételi szándékukat
a látogatás előtt legalább 2 hónappal
szíveskedjenek elküldeni!

• formálni a diákok véleményét
és nézeteiket az őket körülvevő
természettel, környezettel kapcsolatban

További információ:

• bevezetni őket egy nemzetközi szinten is
elismert, független vizsgálólaboratórium
belső működésének kulisszatitkaiba

Konecsny Tímea
konecsny.timea@wessling.hu
+36 20 535 1160

