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Mesaja týkla

Ostfildern'de yer alan Pilz'in yeni eğitim yılı:
katılan üç stajyerden biri kadın; yeteneklerin
geliştirilmesine odaklanan ek çift dal kursları

Ostfildern, 04.09.2017 - Otomasyon şirketi Pilz'in Ostfildern'deki

yeni eğitim yılı 4 Eylül'de başladı. Baden-Württemberg

Kooperatif Devlet Üniversitesi'nden (DHBW) toplamda altı

stajyer profesyonel kariyeri için ilk adımı attı. Stajyerlerden biri

ve yeni öğrencilerden üçü kadın. 2018'den itibaren şirket daha

fazla çift kurs açmayı planlıyor, bununla birlikte eğitim

programında belirlenene bir ek stajyer kontenjanı açmayı

öngörüyor.

  

Pilz ayrıca teknik özelliklerin ötesine geçen eğitimlere büyük önem

vermektedir. Eğitim programının en az bölümü her zaman sosyal ve

kültürel yeteneklerin teşvik edilmesi için yurt dışından gelen bir

temsilci ile geçirilir.

Kadınların daha yoğun katılımı

Annesi Renate Pilz ve erkek kareşi Thomas Pilz'in yanında şirketin

yönetim ekibindeki iki kadından biri olan Susanne Kunschert,

"Başarılı bir kariyer için belirli bir cinsiyete değil, yeteneğe ve azimli

olmaya ihtiyaç vardır," diyor. Pilz'deki diğer sorumluluklarının

yanında İnsan Kaynaklarından sorumlu olan Susanne Kunschert,

"Bu yıl yeni stajyerlerimizin ve öğrencilerimizin üçte birinin kadın

olması harika," diye ekliyor. “Ne de olsa mühendislik yeteneklerini

toplum belirlememeli.” Bu nedenle Swabia'lı aile şirketi, Kızlar Günü

gibi eğlenceli etkinliklerle kız öğrencilerin mühendislik kariyeri

hakkında bilgi edinmesine yardımcı oluyor.
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Seçenekler çok…

Pilz Baden-Württemberg Kooperatif Devlet Üniversitesi (DHBW) ile

2008'den beri işbirliği yapıyor: Uluslararası çaptaki şirket, DHBW'nin

Teknoloji Fakültesine "Elektrik mühendisliği, otomasyon uzmanlığı",

"Bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri uzmanlığı", "Uygulamalı

bilgisayar bilimi" ve "Üretim ve Lojistik" üzerine yoğunlaşan "İşletme

ve mühendislik" dersleri için kontenjan sağlıyor.

Pilz'de yer alan çift dersler 2018'den itibaren yeniden genişletilecek.

Bu şekilde yaz döneminden itibaren bir sonraki öğrencilere "Elektrik

mühendisliği (elektronik)" ve "İşletme ve mühendislik (elektronik)"

dersleri sunulacak. Sunulan eğitim dersleri "Teknik bilgisayar bilimi -

sistem entegrasyonu" ile desteklenecek.

Pilz'de ister çift ders alın veya staj yapın, uygulama kursları eğitim

başlamadan önceki yazın başında başlıyor. Bu nedenle ilgilenen

herkesin önceki yılın Haziran ayına kadar başvurmuş olması

gerekiyor.

Eğitim için dünyayı dolaşmak

Çift kursların yanında Pilz'de "mekatronik mühendisliği" veya

"cihaz/sistem mühendisliği" gibi üç buçuk yıl süren standart staj

olanakları da bulunmaktadır. Burada Pilz teknik özelliklerin ötesine

geçen eğitimlere büyük önem vermektedir. Eğitimin en az bölümü

her zaman sosyal ve kültürel yeteneklerin güçlendirilmesi için yurt

dışından gelen bir temsilci ile geçirilir. “Uluslararası çapta müşterileri

olan uluslararası çapta bir şirket olarak daha eğitim aşamasında

kişinin kendi sınırlarının ötesine bakabilmek önem taşır. Bu şekilde

ilerleyen aşamalarda her iki taraf için de işbirliği kolaylaşıyor,” diyor,

Susanne Kunschert. Pilz stajyerleri Fransa'da veya İsviçre'de kültür

ve günlük iş yaşamını deneyimleyebiliyor; öğrenciler ise öğrneyin

İrlanda'ya veya Shangai'daki Çinli bağlı şirkete gidebiliyor.
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Baþlýk: Kariyerlerine başlamak için araçlarını kuşandılar: Pilz'de yeni stajyerler ve çift dal
okuyan öğrenciler eğitmenlerinden önemli bilgiler edinmekle kalmadı, aynı zamanda kendi
araç kutusuna sahip oldu.

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 187816

Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/
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Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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