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Persbericht

Nieuw opleidingsjaar bij Pilz in Ostfildern: een
derde vrouwelijke leerlingen en meer duale
studies - gericht competenties bevorderen

Ostfildern, 04.09.2017 - Bij het automatiseringsbedrijf Pilz in

Ostfildern is op 4 september het nieuwe opleidingsjaar

begonnen. In totaal zetten zes leerlingen en zes studenten van

de Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) de eerste

stap op weg naar hun toekomstige carrière, waaronder één

leerlinge en drie studentes. Ook zal het bedrijf vanaf 2018 meer

duale studies en een nieuwe leerlingplaats naast de al

aangeboden leerlingplaatsen in het opleidingsprogramma

hebben.

  

Bovendien hecht Pilz veel waarde aan een opleiding die verder gaat

dan de vakbekwaamheid. Minimaal één verblijf in het buitenland bij

een dochteronderneming is een vast onderdeel van het

opleidingsprogramma om zo de sociale en culturele vaardigheden

te bevorderen.
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Meer vrouwelijke nieuwkomers

"Succes in het beroepsleven is geen kwestie van geslacht, maar van

deskundigheid en wil", aldus Susanne Kunschert. Ze is een van de

twee vrouwen in de directie van het bedrijf, die verder uit haar

moeder Renate Pilz en haar broer Thomas Pilz bestaat. "Het is mooi

om te zien dat dit jaar een derde van onze eerstejaars leerlingen en

studenten vrouw is", zegt Susanne Kunschert, die bij Pilz o.a.

verantwoordelijk is voor de afdeling Human Resources. "Want ook

technische deskundigheid mag niet door de maatschappij worden

bepaald." Zo helpt het Zwabische familiebedrijf vrouwelijke

leerlingen door middel van snuffelstages zoals de Girls‘ Day om een

indruk van technische beroepen te krijgen.

Wie de keuze heeft…

Pilz werkt al sinds 2008 samen met de Duale Hochschule Baden-

Württemberg (DHBW): via de faculteit Techniek van de DHBW biedt

het internationaal opererende bedrijf studieplaatsen voor de studies

"Elektrotechniek met studierichting Automatisering", "Informatica

met studierichting Informatietechniek", "Toegepaste informatica" en

"Technische Bedrijfskunde" met de richting "Productie en logistiek"

aan.

Vanaf 2018 zal het aanbod duale studies bij Pilz verder worden

uitgebreid. Zo kunnen aankomende studenten vanaf het

zomersemester ook tussen de studies "Elektrotechniek-Elektronica"

en "Technische Bedrijfskunde-Elektrotechniek" kiezen. Het aanbod

opleidingsrichtingen wordt uitgebreid met de opleiding tot

"informaticus – systeemintegratie".

Maar of het nu gaat om een duale studie of een opleiding bij Pilz: de

aanmeldingsprocedure start altijd in de voorzomer van het jaar

voordat de opleiding begint. Geïnteresseerden moeten zich daarom

altijd vóór juni van het jaar voor het begin van de opleiding hebben

aangemeld.
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Wereldwijd bezig met opleiden

Naast de duale studies zijn er de klassieke beroepsopleidingen bij

Pilz: de ruim 3,5 jaar durende opleidingen tot "mechatronicus" of

"elektronicus voor apparaten en systemen". Pilz hecht hier veel

waarde aan een opleiding die verder gaat dan de vakbekwaamheid.

Minimaal één verblijf in het buitenland bij een dochteronderneming

is een vast onderdeel van de opleiding om zo de sociale en

culturele vaardigheden te vergroten. "Voor een internationaal bedrijf

met klanten die ook internationaal actief zijn, is het belangrijk om al

tijdens de opleidingsperiode verder dan de eigen horizon te kijken.

Dat maakt de latere samenwerking voor alle partijen makkelijker",

legt Susanne Kunschert uit. Leerlingen van Pilz leren de cultuur en

de dagelijkse werkpraktijk in Frankrijk of Zwitserland kennen, de

studenten gaan bijvoorbeeld naar Ierland of naar de Chinese

dochteronderneming in Shanghai.

  

Bijschrift: Goed uitgerust voor de toetreding tot de arbeidsmarkt: de nieuwe leerlingen en
duale studenten bij Pilz ontvingen op hun eerste dag niet alleen belangrijke informatie, maar
ook hun persoonlijke gereedschapskist van de docenten.
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Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 187816

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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