PP 2012/2013

+ PROGRAMOK
„Munkahelyek látogatása”

MÁJUS 28. (KEDD) DU.
Mivel foglalkoznak a levegı- és gázbontó üzem szakemberei?
LÁTOGATÁS A „MESSER HUNGAROGÁZ” ÜZEMÉBE
Vendéglátóink:

MESSER HUNGAROGÁZ szakemberei
Azoknak a 7-12.évfolyamos diákjainknak javasoljuk, akik…
… a mőszaki pálya iránt érdeklıdnek,
… általában a mérnöki pálya választásában gondolkodik,
… biztosan a mérnöki pályák iránt vonzódnak, de nincs konkrét elképzelésük,
… jelenleg úgy tervezik, egyértelmően a vegyészmérnöki szakmát pályázzák meg,
…akik még nem tudja, merre szeretnének továbbtanulni,
…szeretnék tudni, miként mőködik egy vegyészeti cég
… hiteles információkat szeretnének a vegyészmérnöki szakmáról, képzési feltételeirıl, a
munkatársakkal szembeni elvárásokról, gyakornoki munkáról, végül az elhelyezkedésrıl,
…akik számára érdekes téma,
…faktosok (matematika, kémia, fizika)
… „csak úgy” kíváncsiak,

Mielıtt jelentkeznél, fontos tudnod!
- Max. 20 diák jöhet,
… ebbıl 10 hely szabad, a többi foglalt.
/Elızetes információk alapján Klug tanárnı osztályából már jelentkeztek;köszönjük !/
- A portáról pontosan14:30h-kor indulunk Budapest egyik külsı kerületébe.
- A program kb. 17:30 h körül fejezıdik be!
- A látogatás során a csoportnak végig együtt kell maradnia, ezért –ha szeretnél velünk
tartani, a délutáni elfoglaltságaidat célszerő árszervezned.

A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
-

FELIRATKOZÁS KÖTELEZİ, mert a névsort elızı nap el kell küldeni.
Olvasható aláírást kérünk!
- Feliratkozás CSAK az I.emeleti tanárinál!

Részletes info:
I.emeleti tanárinál, honlapon, szülıknek és tanároknak küldött e-mailben

Az érdeklıdık bérletet szíveskedjenek magukkal hozni!

Céginfo:
Forrás: www.messer.hu
Messer Magyarországon
A Messer ipari gázok széles választékát kínálja partnereinek, úgymint oxigén , nitrogén,
argon, szén-dioxid, hélium, mőszaki, hegesztési, élelmiszeripari, orvosi, nagytisztaságú és
különleges gázok, illetve különféle gázkeverékek.
A gázok innovatív módon történı felhasználásához a vevı igényeire szabott
alkalmazástechnikai eljárásokat kínálunk többek közt a vegyipar, a mőanyag- és gumiipar, a
metallurgia és üvegipar, a gépgyártás, az autóipar, az elektronika, az élelmiszeripar és
italgyártás, az egészségügy és gyógyászat, a környezetvédelem és labortechnika számára.
A Messer Hungarogáz Kft. a nemzetközi Messer Csoport tagja, mely Európa egyik vezetı
vállalata az ipari és orvosi gázok gyártása és forgalmazása területén. A több mint 100 éves
múltra visszatekintı Messer Csoport 1989 óta van jelen a közép- és kelet-európai piacokon, a
régióban elsıként Magyarországon megtelepedve.
Az alapítás óta eltelt évek alatt a Messer Hungarogáz az egész országot átfogó, több mint 120
gázlerakatból álló értékesítési hálózatot épített ki, továbbá 5 üzemegységet mőködtet
országszerte, hogy vevıit folyamatosan – igényeikre gyorsan és rugalmasan reagálva –
láthassa el ipari gázokkal az ország bármely pontján. Jelenleg mintegy negyven százalékos
piacrészesedésével a Messer Hungarogáz a hazai ipari gáz üzlet meghatározó szereplıje.
Az ipari, egészségügyi, különleges és laborgázokat gyártó és forgalmazó vállalatok közül
Magyarországon elsıként és egyedüliként a Messer Hungarogáz Gázanalitikai Kalibráló
Laboratóriuma folytathatja tevékenységét akkreditált kalibráló laboratóriumként a Nemzeti
Akkreditáló Testület (NAT) határozata alapján.
A Messer Hungarogáz célja, hogy vevıinek Magyarországon is kiváló termékeket és
szolgáltatásokat, valamint innovatív, a piaci igényekhez alkalmazkodó megoldásokat
nyújtson.
A Messer Hungarogáz a gázértékesítés mellett elsısorban szolgáltató vállalatnak tekinti
magát, így ügyfeleinek tanácsadással és vevıspecifikus megoldásokkal áll rendelkezésére.

