
h e l y s z í n
NymE Főépület II. emelet 8. terem és folyosó
valamint a Ligneum NymE Látogatóközpont
(9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

i d ő p o n t
2016. 05. 05. (csütörtök)
10.00–15.00

Állásbörze
a nyugat-magyarországi egyetem simonyi károly kara,
a magyar bútor és faipari szövetség,
az országos asztalos és faipari szövetség,
a fagosz és a panfa akkreditált innovációs klaszter 
támogatásával

Munkaerőre van szüksége?
Nyitott a pályakezdők alkalmazására?

Ismerje meg a duális képzés előnyeit!Biztosítson szakmai gyakorlati helyet!



nyugat-magyarországi egyetem simonyi károly kar
b épület, ii. emelet 8. (fizika) terem, 9400 sopron, bajcsy-zs. u. 4. 

10.00 – 10.15 Dékáni köszöntő és kari aktualitások ismertetése
 – Dr. Alpár Tibor, NymE SKK dékán
10.15 – 12.30  Cégek bemutatkozása és lehetséges munkakörök ismertetése
 (cégenként maximum 10 perc)
12.30 – 13.00 Ötletbörze: a szakma népszerűsítése és fejlesztése érdekében.
 Várjuk témajavaslataikat!

ii. emelet folyosón, tantermekben
b épület, ii. emelet  9400 sopron, bajcsy-zs. u. 4.

10.00 – 13.00   Állásbörze: cégek asztalainál érdeklődhetnek a hallgatók
 a lehetséges munkakörökről és projektekről

ligneum nyme látogatóközpont 
9400 sopron, bajcsy-zs. u. 4. • botanikus kert

13.00 – 15.00  Hallgatói munkák kiállítása, hallgatói részvétellel

természeti erőforrások kutató központ
9400 sopron, bajcsy-zs. u. 4. • botanikus kert

14.00 – 15.00 Előzetes jelentkezés alapján a cégek képviselőinek az NymE SKK 
Természeti Erőforrások Kutató Központ bemutatása  
(anyag- és termékvizsgálatok, akkreditált vizsgálatok, tanműhely)

további információk:
Pakainé dr. Kováts Judit, tanszékvezető, egyetemi docens
30/969-36-20 • pkj@inf.nyme.hu

a nyugat-magyarországi egyetem simonyi károly kara,
a magyar bútor és faipari szövetség,
az országos asztalos és faipari szövetség,
a fagosz és a panfa akkreditált innovációs klaszter támogatásával

kiállítói tudnivalók

 » A részvétel térítésmentes, de jelentkezéshez kötött, 2016.05.03. 16 óráig, jelentkezés itt: 

 » Az állásbörze megnyitója után lehetőséget biztosítunk (előzetes bejelentkezés alapján, 
igény szerint) egy cégbemutató előadásra, maximum 10 percben, vetítési lehetőséggel.

 » Minden jelentkező cégnek 1 tantermi asztalt és 2 széket biztosítunk a kiállítóknak, 
ahol elhelyezhetnek önmagában felállítható kisméretű dekorációt (roll up, pop up, 
asztali zászló, stb), szórólapot.

 » Parkolásra ajánljuk: Ady Endre u. 5. bejárat felől, Krasznai Sportcsarnok parkolója

akik már biztosan részt vesznek az állásbörzén

ikea industry magyarország kft.• árkossy bútor kft. 
falco zrt. • lignomat kft. • anest holding kft. 
falco sopron bútor kft. • kanizsa trend kft.

Állásbörze

jelentkezés

http://goo.gl/forms/0pBHvhZEQ3
http://goo.gl/forms/0pBHvhZEQ3

