EUROSKILLS GRAZ 2020
VERSENYFELHÍVÁS
Jelentkezz versenyzőnek és legyél TE a szakmád Európa-bajnoka!
A MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPFORGALMAZÓK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja azoknak a
fiatal szakembereknek,
szakmai középiskolai képzésben résztvevőknek
(szakgimnázium, szakközépiskola), főiskolai és egyetemi hallgatóknak a
jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat NEHÉZGÉP-SZERELŐ
(Heavy Vehicle Maintenance) szakmában az ifjú szakemberek Európabajnokságán, a EuroSkills Graz 2020 versenyen.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 1995. január 1. után születtek, de a
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják:
•
•
•

a válogatóversenyen való részvételt
a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett körülbelül
hat hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyen
a EuroSkills Graz 2020 versenyen való részvételt

Amennyiben úgy gondolod, hogy nem vagy még esélyes a nyerésre és nem érzed
magad elég felkészültnek, hidd el ez sem jelent problémát! A versenyen nagyon
érdekes feladatokkal és nagyon jó szakemberekkel találkozhatsz, ami által még jobban
gyarapíthatod tudásod és sokkal több tapasztalatot tudsz szerezni akár a versenyzés,
akár a szakma tekintetében, mint bárki más. Aki nem nyer, az is nyer! Ez egy
hatalmas lehetőség, hogy felkészülj a jövő évi válogatóra és helyezésednek
függvényében egy Magyarországon egyedülálló felkészítésen vegyél részt, aminek
eredményeképp az ország egyik legjobb szakemberévé válhatsz a korosztályodban!
Mindenféleképpen érdemes kipróbálnod magad és az itt nyert önbizalommal és
tapasztalattal akár még a jövő évi WorldSkills versenyen is indulhatsz velünk. Ez egy
hatalmas lehetőség, melyet semmiképpen ne hagyj ki! Jelentkezz még ma!
Hogyan lehet jelentkezni?
A www.skillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés)
menüpont alatt található online űrlap kitöltésével (http://skillshungary.hu/jelentkezes).

Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési határidő:

2020. március 31.

Tervezett menetrend
Döntő tervezett időpontja:

2020. április 20-22.

Helye:

Budapest (A pontos helyszínről a
jelentkezőknek a későbbiekben küldünk
tájékoztatást.)

Mit kell hozni?

Semmit

Mi várható a válogatón?
Szakmai elméleti és gyakorlati feladatok a mezőgazdasági gépek diagnosztikájával,
hibaelhárítással, szerelésével és üzembe helyezésével kapcsolatosan.

További információ a versenyekről:

www.skillshungary.hu
www.megfosz.com

Érdeklődni:
Karagity István szakértőnél lehet:
Tel.: +36-30/883-7135
E-mail: karagityi@axial.hu

