O NÁS:
•

Sme inovatívna spoločnosť vyrábajúca značkové
syry, akými sú Babybel, Kiri, Veselá Krava
Leerdammer, Karička a ďalšie medzinárodné
a lokálne značky.

•

Sme súčasťou úspešnej nadnárodnej skupiny.

•

Naše značky budujeme a staráme sa o nich
v lokálnom prostredí pomocou najmodernejšieho
technického vybavenia.

DUÁLNE
VZDELÁVANIE

•

Podporujeme rozvoj schopných a pracovitých
ľudí!

•

Náš úspech stojí na vysokej profesionalite a
cieľavedomé práci našich ľudí.

•

Staráme sa o to, aby naša práca bola v súlade
s ochranou životného prostredia.

Naštartuj svoju
kariéru
v SYRÁRNI BEL!

POZRI AKÉ MÁŠ U NÁS MOŽNOSTI!

Možnosti duálneho vzdelávania

BENEFITY Z DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
•

Pripravíš sa na povolanie v reálnych
podmienkach

•

Budeš mať prístup k najnovším technológiám

•

Získaš možnosť vzdelávať sa a súčasne mať
vlastný zárobok počas štúdia na strednej škole

•

Možnosť práce po úspešnom absolvovaní
strednej školy

•
-

-

-

2679 K Mechanik – mechatronik akreditovaný štvorročný učebný obor
viac informácií o škole a odbore nájdeš na
stránke https://sostmi.edupage.org/

2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie
potravín – akreditovaný štvorročný učebný
odbor
Viac informácií o škole a odbore nájdeš na
stránke https://sosmi.edupage.org/

Staneš sa členom tímu už ako žiak strednej
školy

•

Získaš podnikové štipendium až do výšky 100€
a odmenu za produktívnu prácu

•

Uhradíme Ti stravovanie

V prípade

záujmu

kontaktujte

nás,

prosím,

kontaktujte na tel. číslo +421 918 504 200 alebo
emailom na adresu:amurcko@groupe-bel.com

SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s.
Žiadosť o duálne vzdelávanie
Vypĺňa uchádzač a zákonný zástupca.
Meno, priezvisko uchádzača:

Dátum narodenia uchádzača:

Názov a adresa ZŠ:

Meno, priezvisko zákonného zástupcu:

Ulica, číslo domu:

PSČ, mesto:

Telefónne číslo zákonného zástupcu:

E-mal zákonného zástupcu:

Telefónne číslo uchádzača:

E-mail uchádzača:

Prosím vyznačiť odbor štúdia, v ktorom chce
uchádzač absolvovať duálne vzdelávanie:
☐ 2679 K Mechanik – mechatronik, SOŠ Technická, Michalovce
☐ 2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, SOŠ obchodu a služieb, Michalovce

Dátum, miesto / Podpis uchádzača

Dátum, miesto / Podpis zákonného zástupcu

Prílohy k žiadosti:
• Kópia vysvedčenia 8. a 9. Ročník
• Prehľad mimoškolských záujmových aktivít hlavne v oblastiach
Podpisom žiadosti potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a skutočností, že moje osobné údaje budú spoločnosťou SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.použité v na účely spracovania žiadosti o duálne
vzdelávanie dotknutých osôb(uchádzačov, zákonných zástupcov) v súlade s §17 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Osobné údaje
dotknutých osôb spracúva prevádzkovateľ v informačnom systéme v zmysle § 13 ods. 1 písm. B) zákona č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 ods. Písm b) Nariadenia EÚ
parlamentu a rady 2016/679 o ochrane osobných údajov za účelom výberu vhodných uchádzačov, ktorým zabezpečí prípravu na výkon povolania v systéme
duálneho vzdelávania po jeho prijatí na jednu zo zaškrnutých odborov resp. Stredných škôl.
Podpisom žiadosti beriem na vedomie, že spoločnosť SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce v systéme duálneho vzdelávania
vyžaduje po prijatí žiaka na strednú školu podpis učebnej zmluvy.

Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať žiakom a zákonným zástupcom uchádzača a spolu s prílohami doručiť
poštou na nižšie uvedenú adresu alebo zaslať elektornicky naskenovanú žiadosť s prílohami na: amurcko@groupe-bel.com.
Korešpondenčná adresa: SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce

