
 
 

Az ENTRA-SYS Kft. 2018 szeptemberében együttműködve a 
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával csatlakozik a duális 

képzési programhoz 

Rólunk: 

1994 októberében alapítottuk meg az ENTRA-SYS Kereskedelmi és Szolgáltató 
Mérnök Kft.-t azzal a szándékkal, hogy ipari üzemek és termelő vállalkozások műszaki 
problémáira nyújtsunk megoldást. Munkánkkal a pneumatika, hidraulika, vákuumtechnika 
és célgép gyártás területein szeretnénk segítséget nyújtani a műszaki berendezéseket 
gyártó, üzemeltető vagy javító – karbantartó szakembereknek... 
... Mára az ENTRA-SYS tervező-, gyártó-, és kereskedelmi céggé vált. Számos magas 
minőséget képviselő európai gyártó magyarországi kizárólagos képviselete vagyunk... 
... Az ENTRA-SYS nagy és hosszú távú tapasztalattal rendelkezik az egyedi gépek 
tervezése és gyártása területén is. Hiszünk abban, hogy az elmúlt 23 év alatt sikerült annyi 
ipari gyakorlatot, üzemi tapasztalatot szereznünk az ipar különböző területeiről, hogy mind 
a kereskedelmi képviseleteink ellátása során, mind a tervezési és kivitelezési projektek 
alkalmával az adott feladat optimális megoldását tudjuk kínálni Partnereinknek... 
… bővebben:  www.entra-sys.hu   http://www.entra-sys.hu/szolgaltatasok/tervezes.html  

A duális képzésről: 

˝A duális jellegű képzési forma bevezetésével a felsőoktatás és a munkaerőpiac 
igényei közelebb kerülnek egymáshoz. 
A duális képzésben részt vevő hallgatóknak amellett, hogy felsőoktatási tanulmányaik 
során magas szintű elméleti tudást sajátíthatnak el, lehetőségük nyílik arra, hogy 
ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazhassák, így szerezve versenyképes tudást az 
egyetemi évek alatt. 
Ezen képzési formában a lényegesen hosszabb vállalati gyakorlat nemcsak a duális 
hallgatók gyakorlati tudását gyarapítja, egyben kapcsolati tőkével is szolgálhat a jövőt 
illetően a hallgatók számára.˝ - SZTE 
 
Az ENTRA-SYS Kft. 2018 szeptemberében együttműködve a Szegedi 
Tudományegyetem Mérnöki Karával csatlakozik a duális képzési programhoz. Hiszünk 
abban, hogy a felsőoktatásból kikerülő, az alapképzést elsajátító hallgatók gyakorlat-
orientált továbbfejlesztésében szerepet kell vállaljunk ahhoz, hogy az általunk képviselt 
gépész szakmai terület szakember utánpótlása magas szinten biztosított legyen. 
 
2018/2019. tanévtől a következő képzési területekre jelentkezőket várjuk duális 
hallgatóként: 

• G BSc gépészmérnök 
• MeM BSc mechatronikai mérnök 
• OG MSc okleveles gépészmérnök 

 
Az SZTE duális képzéseiről bővebben: 

•  http://www.mk.u-szeged.hu/altalanos-informaciok-170411 

Amit számodra ajánlunk: 

• Egy magyar tulajdonú, folyamatosan fejlődő, multinacionális partnercégekkel 
együttműködő kisvállalat működését ismerheted meg. 

• Betekintést nyerhetsz a vállalat összes területének működésébe. 



 
 
 
 

• Szakembereinktől szerezhetsz valós munkatapasztalatot. 

• Képességeidtől függően kreatív, kihívást jelentő feladatokat vállalhatsz. 

• Személyes szakmai, műszaki és kapcsolati fejlődést a szakmai gyakorlaton 
keresztül. 

• A legjobbaknak a diploma megszerzése után munkalehetőséget.  

• A képzés idejére havi juttatást. 

Amit elvárunk Tőled: 

• Jó tanulmányi eredményeket. 

• Gépész szakmai érdeklődést, elhivatottságot. 

• Lelkesedést új kihívásokért. 

• Innovatív és kreatív ötleteket. 

• Kezdeményezőkészséget és magas fokú elkötelezettséget. 

• Csapatmunkára való nyitottságot 

Hogyan tudsz jelentkezni hozzánk? 

Küldd el nekünk önéletrajzod egy rövid motivációs levél kíséretében! Az 
önéletrajzodban tüntesd fel az eddig elért eredményeidet (pl. tanulmányi- és sport 
versenyek) és az érdeklődési körödet! A jelentkezésedhez csatold a 
középiskolai/gimnáziumi bizonyítványaid másolatát is! 

Jelentkezési határidő: 

Jelentkezési határidő: 2018. április 27. 

Jelentkezés módja: 

Jelentkezéseket az entra-sys@entra-sys.hu email címre várjuk. 

A kiválasztás folyamata: 

A jelentkezés lezárása után a legjobb eredményt elért hallgatókat behívjuk egy 
személyes interjúra, ahol bemutatjuk Neked, hogyan működik a cégünk, milyen munkáink 
vannak, hogyan dolgozunk.  
A beszélgetés keretében felmérjük a céljaidat, rátermettségedet, motivációdat. 
A személyes találkozók tapasztalatai alapján rangsoroljuk a jelentkezőket és kiválasztjuk 
azt (azokat) a tanuló(ka)t, akivel (akikkel) szeretnénk együttműködni.  
 

A személyes interjúk várható időpontja: 2018. május 25. 
 
A folyamat lezárásaként értesítünk mindenkit az eredményről. 
 

A kiértékelés várható időpontja: 2018. június 15. 
 

Hallgatói munkaszerződés kötés várható időpontja: 2018. szeptember 07. 
 

 

 
 


