STUDUJTE S NÁMI
A STAŇTE SE
JEDNÍM Z NÁS…

První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a. s.
•

vyvíjíme, vyrábíme a testujeme letecké motory

•

ve slévárně odléváme vysoce přesné komponenty pro letecký,
dopravní, energetický a zdravotnický průmysl

•

obrábíme na nejmodernějších strojích

•

provádíme galvanické povrchové úpravy

STUDUJTE S NÁMI STROJÍRENSTVÍ
•

naši studenti vydělávají již při studiu

•

jsme hlavním partnerem SOŠ Jana Tiraye a ve vlastním
Středisku praktického vyučování připravujeme odborníky v oborech:
OBRÁBĚČ KOVŮ
MECHANIK- SEŘIZOVAČ
SLÉVAČ
první studenty jsme u nás začali systematicky vzdělávat již v roce 1964

OBRÁBĚČ KOVŮ

tříletý studijní obor ukončen výučním listem
3 roky

výuční list

CO VÁS ČEKÁ?
•

získáte znalosti strojního obrábění na soustruzích a frézkách

•

budete umět obsluhovat a programovat nejmodernější
CNC obráběcí stroje

•

máte jistotu pracovního místa v naší společnosti
po ukončení studia

•

obor zařazen do stipendijního programu kraje Vysočina
• výše základního stipendia je 700 Kč/měsíc
• výše prospěchového stipendia je 1000 Kč/pololetí

BENEFITY
Získejte od nás stipendium a vydělávejte již při studiu
studium

I. pololetí

II. pololetí

I. ročník

500 Kč/měsíc

700 Kč/měsíc

II. ročník

900 Kč/měsíc

1 200 Kč/měsíc

III. ročník

1 500 Kč/měsíc

2 000 Kč/měsíc

Celkem tedy za celé studium tohoto oboru můžete získat až 61 000 Kč a k tomu navíc:
•

za výborné studijní výsledky na Vás v každém čtvrtletí čekají poukázky dle
Vašeho výběru (např. fitness, kino, příspěvek na autoškolu, data do telefonu aj.)

•

při výuce v našem Středisku praktického vyučování Vám poskytneme stravování
zcela zdarma

•

dostanete příspěvek na dopravu

•

zajistíme Vám letní brigádu

•

další finanční podpora při nástavbovém či vysokoškolském studiu je u nás samozřejmostí

MECHANIK - SEŘIZOVAČ

čtyřletý studijní obor ukončen maturitní zkouškou
4 roky

maturita

CO VÁS ČEKÁ?
•

naučíme Vás obsluhovat, seřizovat i programovat
CNC obráběcí stroje

•

budete umět navrhovat a sestavovat řídící programy
a výrobní technologické postupy

•

vyznáte se ve čtení výkresové dokumentace

•

budete se moci specializovat na technickou kontrolu
kvality našich produktů

•

máte jistotu pracovního místa v naší společnosti po ukončení studia

BENEFITY
Získejte od nás stipendium a vydělávejte již při studiu
studium

odměna

I. ročník

500 Kč/měsíc

II. ročník

1000 Kč/měsíc

III. ročník

1 500 Kč/měsíc

IV. ročník

2 000 Kč/měsíc

Celkem tedy za celé studium tohoto oboru můžete získat až 47 500 Kč a k tomu navíc:
•

dostanete příspěvek na dopravu

•

při výuce v našem Středisku praktického vyučování Vám poskytneme stravování
zcela zdarma

•

zajistíme Vám letní brigádu

•

další finanční podpora při vysokoškolském studiu je u nás samozřejmostí

SLÉVAČ

zkrácené jednoleté nástavbové studium ukončené výučním listem
1 rok

výuční list

základní podmínkou pro přijetí je dosažené středoškolské vzdělání
s výučním listem nebo maturitní zkouškou

CO VÁS ČEKÁ?
•

budete ovládat základy technologie přesného lití

•

budete řídit metalurgický proces

•

získáte znalosti o materiálových vlastnostech superslitin
používaných v našem provozu

•

naučíte se obsluhovat stroje a zařízení pro výrobu forem a jader

•

budete schopni tavit kovy

•

máte jistotu pracovního místa v naší společnosti po ukončení studia

BENEFITY
Získejte od nás stipendium a vydělávejte již při studiu
studium

odměna

I. ročník

4 000 Kč/měsíc

kraj Vysočina dále poskytuje studentům tohoto oboru motivační
a prospěchové stipendium:
• výše základního stipendia je 700 Kč/měsíc
• výše prospěchového stipendia je 1000 Kč/pololetí
Celkem tedy za celé studium tohoto oboru můžete získat až 49 000 Kč a k tomu navíc:
•

dostanete příspěvek na dopravu

•

při výuce v našem provozu Vám poskytneme stravování zcela zdarma

•

již v průběhu studia Vám zajistíme dobře placenou brigádu

STAŇTE SE
BUDOUCNOSTÍ PBS

Bližší informace o studiu získáte na:
SOŠ Jana Tiraye
www.sosbites.cz
+420 566 789 511
info@sosbites.cz
Středisko praktického vyučování
PBS Velká Bíteš
www.spvpbs.cz
Tel.: 566 822 939
pbsvb@pbsvb.cz

Bližší informace o možnostech Vašeho budoucího
uplatnění pravidelně aktualizujeme na:
www.nasepbs.cz

