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Mensagem jornalística

Novo ano letivo na Pilz em Ostfildern: Um terço
de aprendizes mulheres e, além disso, estudos de
formação dual – aprimoramento de competências
de modo específico

Ostfildern, 04.09.2017 - Na empresa de automação Pilz em

Ostfildern, o novo ano letivo iniciou no dia 4 de setembro. Ao

todo, seis aprendizes e seis estudantes da Universidade Dual

de Baden-Württemberg (Dualen Hochschule Baden-

Württemberg – DHBW) começaram sua jornada para o futuro

profissional, dos quais uma aprendiz e três novas estudantes.

A empresa terá também, a partir de 2018, novas faculdades de

formação dual, assim como uma nova posição de aprendizado,

além daquelas já ofertadas no programa de aprendizado.

  

Além disso, a Pilz valoriza um aprendizado que excede a

qualificação técnica. Pelo menos uma permanência no exterior em

uma subsidiária é elemento invariável do programa de aprendizado,

para o aprimoramento da competência social e cultural.
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Uma nova geração feminina fortalecida

“O sucesso na profissão não é uma questão de gênero, mas de

competência e vontade”, diz Susanne Kunschert, que, junto com

sua mãe, Renate Pilz, e seu irmão, Thomas Pilz, é uma das duas

mulheres que administram a empresa. “É bonito ver que, neste ano,

um terço de nossos aprendizes e novos estudantes são mulheres”,

continua Susanne Kunschert, que é responsável, entre outros, pela

área de Recursos Humanos na Pilz. “Pois também a competência

técnica não deve ser socialmente falsificada.” Assim, a empresa

familiar da região de Schwaben auxilia as estudantes a terem uma

ideia sobre profissões técnicas com estágios curtos como o Girls’

Day.

Quem tem a opção…

A Pilz colabora desde 2008 com a Universidade Dual de Baden-

Württemberg (Dualen Hochschule Baden-Württemberg – DHBW):

Por meio da Faculdade de Tecnologia da DHBW, a empresa com

atuação internacional oferece vagas para as disciplinas

“Eletrotécnica orientada à automação”, “Informática orientada à

tecnologia da informação”, “Informática aplicada” e “Engenharia

empresarial”, aqui orientada para “Produção e logística”.

A partir de 2018, a oferta de estudos de formação dual na Pilz será

novamente ampliada. Desse modo, os novos estudantes poderão, a

partir do semestre de verão, escolher também entre as disciplinas

de “Eletrotécnica-Eletrônica” e “Engenharia empresarial-

Eletrotécnica”. A oferta de cursos de treinamento é complementada

com o aprendizado de “Especialista em Ciência da Computação –

integração de sistemas”.

De todo modo, independentemente se o aluno faz o estudo de

formação dual ou o aprendizado na Pilz, o processo de candidatura

começa essencialmente no início do verão do ano anterior ao início

do aprendizado. Por essa razão, os interessados devem ter se

candidatado, em princípio, até junho do ano anterior.
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Em todo o mundo, aprendizado em movimento

Além dos estudos de formação dual, há na Pilz as ocupações

profissionais clássicas, com aprendizados de três anos e meio de

duração em “Mecatrônica” ou “Eletrônica para dispositivos e

sistemas”. Aqui a Pilz valoriza um aprendizado que excede a

qualificação técnica. Pelo menos uma permanência no exterior, em

uma subsidiária, é elemento invariável do aprendizado, para assim

fortalecer a competência social e cultural. “Para uma empresa

designada internacionalmente, com clientes que também agem de

modo internacional, é importante, já durante o tempo de

aprendizado, olhar para além do próprio horizonte. Isso facilita o

futuro trabalho conjunto para ambos os lados”, explica Susanne

Kunschert. Os aprendizes da Pilz aprendem a cultura e o dia a dia

de trabalho na França ou na Suíça. Os estudantes podem ir, por

exemplo, para a Irlanda ou para a subsidiária chinesa, em Xangai.

  

Legenda: Bem equipados para ingressar na profissão: Os novos aprendizes e estudantes
de formação dual na Pilz receberam dos instrutores, no seu primeiro dia, não apenas
informações importantes, mas também suas caixas de ferramentas pessoais.
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Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 187816

A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-do-brasil

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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