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Novinka v regionu – maturitní obor
Strojírenský technik
Skvělá pracovní perspektiva pro kluky i pro holky!
Možná právě ty jsi náš budoucí technik přípravy výroby, vedoucí týmů, kontrolor kvality, konstruktér, technik automatizace a robotizace, dispečer-plánovač výroby, nákupčí…
Studijní náplň oboru na PSŠ Letohrad je průnikem
konkrétních požadavků všech firem Konsorcia. Absolvent získá kromě odborného zaměření také znalosti z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu. Nalezne uplatnění v praxi na pracovních pozicích
v prestižních výrobních firmách strojírenského a elektrotechnického zaměření.
Garantovanou výhodou studia všech podporovaných
technických oborů je trvalý a průběžný kontakt s praxí
s důrazem na odborný růst. Praxe bude po celou dobu
studia směrována na pracoviště firem konsorcia. Absolventi tak již během studia získají maximálně praktický rozhled ve studovaném oboru.
Konsorcium významných firem regionu je zárukou
tvého budoucího uplatnění!

www.konsorcium.eu

Podporujeme technické vzdělávání,
které je předpokladem jistoty
zaměstnání a budoucí prosperity
regionu, ve kterém žijeme.

Strojírenství
– naše společná budoucnost
Členové Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka patří mezi
významné zaměstnavatele regionu s dlouholetou
tradicí. Naše společné aktivity cílí na zvýšení prestiže technického vzdělání a zajištění kvalifikace absolventů, která odpovídá požadavkům moderních strojírenských firem.

Zaměstnání v dnešní moderní
strojírenské firmě má dynamiku,
kterou bys možná nečekal!

Hledáš studijní obor se zárukou
uplatnění v praxi?

Studijní programy se zárukou
uplatnění v praxi

Vyber si z nabídky tříletých a čtyřletých technicky orientovaných oborů, vhodných pro holky i pro kluky!

Tradiční obory s moderní formou výuky.
Nový obor Strojírenský technik podle požadavků
firem na kvalifikaci absolventů.

Získej možnost pracovat v moderní strojírenské firmě!

Stipendijní programy, které stojí za to!
Stipendium po dobu studia na střední
i vysoké škole technického směru
Placená praxe ve firmách Konsorcia
Zajištěné letní brigády ve firmách Konsorcia
Smluvně garantované zaměstnání
po ukončení studia

•
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Podporujeme zejména studenty vybraných technických oborů Průmyslové střední školy Letohrad
a Středního odborného učiliště Letohrad a studenty dalších partnerských škol.

