Csatlakozz hozzánk!
Érdekelnek a gépek és a technológiai újdonságok, és szeretnél belelátni a kulisszatitkokba?
Érdekel a környezetvédelem, és szeretnél valamit tenni bolygónk és az emberiség jövőjéért?
Szeretnél egy olyan CSAPAT-nak a tagja lenni, ahol ezek a lehetőségek rád várnak?
Tudtad-e?




Ma Magyarországon évente 120.000 tonna elektronikai hulladék keletkezik.
Az Európai Unióban ez a szám lassan a 10 millió tonnát, a világon pedig az 50 millió tonnát is eléri.
Sok készülék már idő előtt hulladékká válik, mert a használók nem figyelnek a helyes használatra, nem
tartják karban a masinákat, ráadásul nincs elég szakember, aki segítene megjavítani az elromlott
készülékeket…

Az elektronikai hulladék a leggyorsabban növő hulladékfajta a világon!
A körforgásos gazdaság elmélete célul tűzte ki, hogy segít ezen!
A megvalósításban mindenkinek megvan a maga feladata:





a gyártóknak tartós, könnyebben javítható és könnyebben újrahasznosítható készülékeket kell
gyártaniuk
a háztartásoknak környezettudatossá és felelős készülékhasználóvá kell válniuk
a hulladékkezelőknek az elérhető leghatékonyabb hulladékkezelési megoldásokat kell választaniuk
a jogalkotóknak és a politikusoknak biztosítaniuk kell a mindezek megvalósítását támogató
szabályrendszert

De egy valaki még hiányzik a CSAPAT-ból…
Valaki, aki segít, ha baj van…
Valaki, aki nélkül mindez nem sikerülhet!
A HIGH-TECH MENEDZSER
… aki kiváló mechatronikus és elektronikus szakember: röviden, aki nemcsak a csavarhúzóval bánik jól, de a
technikai újdonságok (wifi, app-ok, software-ek) használatától sem ijed meg (elég okos – és persze ügyes – a
mai okoskészülékekhez)
… aki kiváló menedzser: röviden, aki birtokában van a legfontosabb vállalkozási ismereteknek, és hatékonyan
menedzseli a saját tevékenységét, karrierjét (a saját sikerének kovácsa)
… aki kiváló pszichológus: röviden, aki megbirkózik még a legnehezebb ügyfelekkel is, mert birtokában van az
ehhez szükséges tudásnak és eszköztárnak (erre szokták képletesen azt mondani, hogy úgy tud elküldeni a
fenébe, hogy az illető alig várja, hogy indulhasson!)
… aki kiváló tanár: röviden, aki a legelvetemültebb „készülék-gyilkost” is meg tudja tanítani a takarékos
készülékhasználatra és a rendszeres karbantartásra, sőt, meg is győzi arról, hogy ez miért fontos (tudjátok, hány
„Mr. Bean” jár közöttünk?)
Nem baj, ha mindezt még nem tudod, mert mi éppen ezeket szeretnénk megtanítani neked!
Amit nem spórolhatsz meg!




Elkötelezett hozzáállás és kitartás
Tanulni vágyás és tanulás
Szakmai tapasztalatszerzés

Ha eljutottál eddig a pontig, az azt jelenti, hogy az eddigi információkat megtudva sem futamodtál meg, tehát
egyre nagyobb az esély arra, hogy TE VAGY A MI EMBERÜNK!
Így most már elárulhatjuk, hogy mi is az, amit kínálunk neked!
Korszerű képzés
… melynek neve: Háztartásigép-szerviz szaktechnikus képzés. Tudjuk, ez elég gáz… Most biztos egy kicsit
veszítettél a lelkesedésedből. Ez nem hangzik túl jól. Maximálisan egyetértünk veled! Hidd el, próbálkoztunk a
jogalkotónál, hogy egy olyan elnevezés kerüljön be a jogszabályba, amely ténylegesen tükrözi azt, hogy mit is
szeretnénk tanítani, de hajthatatlanok voltak. Azt mondták, hogy olyan szavak, hogy „high-tech”, meg
„menedzser” nem kerülhetnek be a jogszabályba. Mi ezt – kissé bosszankodva, de mint olyat, amit nem
változtathatunk meg – elfogadtuk. Nem pazaroljuk értékes időnket és energiánkat feleslegesen olyan dolgokra,
amit nem változtathatunk meg, hanem követjük a célunkat és továbblépünk! Kérünk, te is lépj tovább, olvass
tovább!
Szóval a képzés elméleti és gyakorlati részből fog állni. A szerelési-technikai ismeretek mellett elsajátíthatsz
majd korszerű vállalkozási (gazdasági, jogi és adózási) ismereteket is (tudod, hogy a saját sikered kovácsa
lehess!), megismerheted a környezetvédelmi szabályozásokat, amelyek irányt mutatnak a
készülékfejlesztésekhez is. Megtanulhatod, hogy kommunikálj az ügyfelekkel, hogyan képezd őket, hogy
környezettudatos fogyasztókká, készülékhasználókká váljanak (tudod, ők is kellenek ahhoz, hogy a körforgásos
gazdaság tényleg megvalósulhasson). Ja, majdnem kihagytam: természetesen a szakmai angol nyelv ismerete
ma már elengedhetetlen, így erre is megtanítunk!
Mindehhez korszerű szemléletű kézikönyvet biztosítunk majd neked (most dolgozunk épp rajta, már ez is
nagyon izgalmas feladat!). 1-2 éven belül ráadásul ez e-book formában is elérhető lesz, ami lehetővé teszi, hogy
a technikai megoldásokat rövid és szemléletes videókon is bemutassuk neked.
Most már, ugye, belátod, hogy ez nem az a hagyományos „szerelő” képzés? Nem bizony! Mi is tudjuk, hogy ma
már nem Columbokra van szükség, hanem James Bondokra! És mi James Bondokat szeretnénk képezni!
Iskolák
A képzés nappali rendszerben és felnőttképzésben is indulni fog, első körben két helyszínen:
Budapesten a Mechatronikai Szakgimnáziumban http://www.mechatronika.hu/ , és a
Jászberényben a Liska József Középiskolában http://www.liska-szki.hu/news.php .
Szakmai karrier
Tudtad, hogy ma a szakma legjobbjai akár 5-600 000 Ft-ot is kereshetnek havonta? Nem beszélve a céges
autóról és a céges telefonról!
Persze ehhez tényleg nagyon jónak kell lenni, de ha kitartó és céltudatos vagy, akkor miért ne sikerülne?
Ráadásul – tekintettel arra, hogy ez ma hiányszakma Magyarországon – bőven van munkalehetőség, jóval
magasabb kezdő bérezésért, mint amit sok egyéb szakmában kaphatnál! Azt a tudást, amivel rendelkezni fogsz,
ha elvégzed a High-tech Menedzser képzést, biztos lehetsz benne, hogy értékelni és honorálni fogják!
Nos, mit gondolsz?
Ha még van kérdésed, bátran írj nekünk az info@cecedhu.hu címre. A tárgyban tüntesd fel, hogy „High-tech
Menedzser képzés – érdeklődés”.
Számítunk rád, és várunk szeretettel!

