SANECA PHARMACEUTICALS a.s. HLOHOVEC, Nitrianska 100

Spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. so sídlom v Hlohovci sa v školskom roku 2019/2020
zapojí do duálneho systému vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou v Hlohovci
na Nerudovej ulici a to z dôvodu vychovávania si budúcich kolegov presne podľa požiadaviek
konkrétnej pracovnej pozície a ponúknuť mladým ľuďom istotu zamestnania po ukončení
štúdia.

naučíte sa ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde
zamestnávateľa
výučba bude prebiehať striedavo v SOŠ, Nerudova 13, 920 01 Hlohovec a priamo
v priestoroch spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, ktorá vytvorila pracovisko praktického vyučovania
možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy

V školskom roku 2019/2020 plánujeme prijať do 1. ročníka duálneho vzdelávania 12 žiakov na
4. ročný študijný odbor
po ukončení štúdia budete vedieť ovládať prístroje a riadiace prvky výrobného
strojnotechnologického zariadenia, vedieť merať najdôležitejšie fyzikálne parametre
manuálnymi a prístrojovými metódami, stanovovať čistotu surovín, medziproduktov
a výrobkov podľa noriem, interpretovať výsledky analýz
od druhého ročníka štúdia, budete vykonávať prax priamo u zamestnávateľa, pričom
štúdium je zamerané na získanie praktických zručností v chemickom a farmaceutickom
priemysle
získate maturitné vysvedčenie s výučným listom
získate možnosť plynulého prechodu do firmy Saneca Pharmaceuticals a.s. hneď po
ukončení štúdia na
pracovnú pozíciu „Operátor výroby API“, „Operátor
farmaceutickej výroby“, „Operátor skladov“, „Laborant“
možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu

Hmotné zabezpečenie:
 poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov rovnakom rozsahu, v
ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré
sa študent pripravuje
 zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti
 poskytnutie stravovania u zamestnávateľa ako zamestnancom
Finančné zabezpečenie:
 odmena za produktívnu prácu – získate za svoju vykonanú prácu odmenu minimálne
vo výške aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy od II. ročníka a to podľa rozsahu a
náročnosti vykonanej práce.
 podnikové štipendium – bude poskytnuté študentovi za každý kalendárny mesiac
školského roka ( t.j. 10 vyučovacích mesiacov) :
- 2. ročník– do výšky 40,- €
- 3. ročník – do výšky 60,- €
- 4. ročník – do výšky 80,- €

Vypísať „Prihlášku na SOŠ Hlohovec, študijný odbor K 2860 Chemik operátor“
Zaslať vypísané tlačivo “Žiadosť o uzavretie Učebnej zmluvy“ spoločnosti Saneca
Pharmaceuticals a.s. v termíne do 28.2.2019
mailom: info@saneca.com
poštou na adresu: Ľudské zdroje, „DUÁLNE VZDELÁVANIE“ , Nitrianska 100, 920
27 Hlohovec ( Žiadosť nájdete tu)
v prípade, že potrebujete ešte ďalšie informácie o štúdiu, prípadne poradiť ,
neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0 33 736 1102

Zamestnávateľ po uzávierke žiadostí zašle
výberové konanie v mesiaci marec 2019!

uchádzačom pozvánky na

 pohovoru s uchádzačom
 hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ
Úspešní uchádzači získajú od zamestnávateľa POTVRDENIE, ktoré bude obsahovať:
identifikačné údaje Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec, Nitrianska 100
meno , priezvisko a dátum narodenia uchádzača
identifikačné údaje SOŠ Hlohovec, Nerudova 13
záväzok zamestnávateľa pripraviť uchádzača na výkon povolania v systéme duálneho
vzdelávania po jeho prijatí na SOŠ Hlohovec, s ktorou má Saneca Pharmaceuticals a.s.
uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní
Uchádzač uvedené POTVRDENIE priloží k prihláške na štúdium na SOŠ Hlohovec.

