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Lehdistöviesti

Uusi koulutusvuosi Pilzissä: Kolmasosa
naisharjoittelijoita ja lisäksi kaksoisopiskelijoita -
Pilz edistää osaamista tavoitteellisesti

Ostfildern, 04.09.2017 - Automaatioyritys Pilzissä alkoi 4.

syyskuuta uusi koulutusvuosi. Kuusi harjoittelijaa ja kuusi

Baden-Württembergin (DHBW) kaksoiskorkeakoulun

opiskelijaa aloitti matkan ammatillista tulevaisuutta kohti.

Naisia oli tällä kertaa neljä: yksi harjoittelija ja kolme

opiskelijaa. Yritys tarjoaa vuodesta 2018 lähtien nykyisen

koulutusohjelman lisäksi lisää kaksoisopintoja sekä uuden

harjoittelupaikan.

  

Lisäksi Pilz arvostaa ammatilliseen pätevöitymiseen perustuvaa

koulutusta. Koulutusohjelmaan sisältyy vähintään yksi jossakin Pilz

tytäryhtiössä vietetty ulkomaan komennus sosiaalisen ja

kulttuurillisen osaamisen edistämiseksi.

Lisää naisosaajia

”Ammatillinen menestys ei riipu sukupuolesta, vaan osaamisesta ja

tahdosta“, sanoo Susanne Kunschert, joka johtaa yritystä yhdessä

äitinsä Renate Pilzin ja veljensä Thomas Pilzin kanssa. ”On hienoa

nähdä, että kolmannes aloittavista harjoittelijoista/opiskelijoista on

tänä vuonna naisia“, jatkaa Susanne Kunschert, joka vastaa Pilzissä

mm. Human Resources -osastosta. ”Yhteiskunta ei saa rajoittaa

myöskään teknistä osaamista.“ Girls‘ Dayn kaltaisilla

työharjoitteluilla svaabilainen perheyritys auttaa koulutyttöjä

saamaan näkemyksen teknisistä ammateista.
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Vaihtoehtoja…

Pilz tekee jo vuodesta 2008 lähtien yhteistyötä Baden-

Württembergin (DHBW) kaksoiskorkeakoulun kanssa: Pilz tarjoaa

opintopaikkoja tekniikan tiedekunnan koulutuslinjoilla

”Sähkötekniikka suuntausvaihtoehdolla automaatio“, ”Informatiikka

suuntausvaihtoehdolla informaatiotekniikka“, ”Sovellettu

informatiikka“ sekä ”Tuotantotalous“ suuntausvaihtoehdolla

”Tuotanto ja logistiikka“.

Vuonna 2018 Pilz lisää jälleen tarjoamiaan kaksoisopintopaikkoja.

Opiskelijat voivat kesälomien jälkeen valita koulutuslinjat

”Sähkötekniikka-elektroniikka“ ja ”Tuotantotalous-sähkötekniikka“.

Harjoittelupaikkatarjontaa täydennetään ”Informaatikko –

järjestelmäintegraatio“ koulutuksella.

Sekä kaksoistutkinnon että työharjoittelun osalta hakuprosessi alkaa

jo koulutusta edeltävän kesän alussa. Kiinnostuneiden tulisi siksi

lähettää hakemuksensa jo edellisvuoden kesäkuuhun mennessä.

Maailmanlaajuista koulutusta

Kaksoistutkintojen lisäksi Pilz Pilz tarjoaa kolme ja puoli vuotta

kestävät klassiset koulutukset ”Mekatroonikoksi“ tai ”Laite- ja

järjestelmäsähköasentajaksi“. Pilz arvostaa ammatilliseen

pätevöitymiseen perustuvaa koulutusta. Koulutusohjelmaan sisältyy

vähintään yksi jossakin Pilz tytäryhtiössä vietetty ulkomaan

komennus sosiaalisen ja kulttuurillisen osaamisen edistämiseksi.

”Kansainvälisesti toimivalle yritykselle, jolla on kansainvälisesti

toimivia asiakkaita, on tärkeää, että opiskelija katsoo jo

koulutusaikana oman horisonttinsa ulkopuolelle. Se helpottaa kaikin

puolin myöhempää yhteistoimintaa“, Susanne Kunschert toteaa.

Harjoittelijat tutustuvat Ranskan tai Sveitsin kulttuureihin, opiskelijat

taas matkaavat esim. Irlantiin tai kiinalaiseen tytäryhtiöön

Shanghaihin.
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Otsikko: Hyvin varustautuneena työelämään Uudet harjoittelijat ja opiskelijat saavat
ensimmäisenä päivänään kouluttajilta tärkeiden tietojen lisäksi oman henkilökohtaisen
työkalulaatikon.

Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 187816

Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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