ZIEHL-ABEGG Kft. H-8701 Marcali Pf.:86

Marcali
Puskás T. u. 24.
H-8700

Tel./Fax: (36) 85-509-100

1 /7 oldal.

(36) 85-509-101

Pályázat kiírás
2014 évi Ziehl-Abegg Ösztöndíjra
Vállalatunkról:
A Ziehl-Abegg SE a világ egyik vezető vállalata a motor és ventillátor gyártás területén. Sikerünk és
fejlődésünk egyik titka a növekvő nemzetközivé válásunk. Németországi székhelyű konszernünk 3000
munkavállalót foglalkoztat a világ több mint 30 országában. De a méret önmagában még nem
garancia, munkavállalóink együttműködése, a közös cél követése vezet minket a sikerre.
Dinamikusan bővülő, fejlődő magyarországi leányvállalatunk Marcaliban megközelítőleg 800 főt
foglalkoztat, elektromos motorokat, ventillátorokat, valamint ezen termékekhez kapcsolódó további
alkatrészeket gyárt.
Vállalati kultúránkat a hosszú távú, célorientált gondolkodás határozza meg, ennek rendeljük alá
emberi erőforrásaink tervezését is. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő, megfelelően képzett munkaerővel
már az egyetemi/főiskolai tanulmányok alatt kapcsolatot teremtsünk, felsőfokú végzettség
megszerzésében támogassuk őket.
Ennek szellemében vállalatunk ösztöndíjjal kívánja támogatni azon fiatalokat, akik első diploma
megszerzéséért folytatják felsőfokú tanulmányaikat







Pénzügyi/Számvitel, Közgazdaságtan
Humánerőforrás gazdálkodás
Informatika
Minőségbiztosítás
Logisztika
Gépész- Villamos- Mechatronikai- és Kohómérnök szakirányon

Megpályázott ösztöndíj időtartama:



BSc/BA és MSc/MA képzések esetén egyaránt a pályázat elnyerésétől az adott szemeszter
végéig.
Amennyiben a pályázati idő alatt az ösztöndíjas hallgató előmenetelében jelentős negatív
irányú változás áll be, úgy a Ziehl-Abegg Kft. egyoldalúan elállhat az ösztöndíj további
kifizetésétől. Minősített esetekben, mint például a tanulmányok indokolatlan megszakítása,
tanulmányi kötelezettségek elmulasztása, melyekről a hallgató köteles a vállalatot azonnali
hatállyal írásban tájékoztatni.
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Pályázat érvényességének feltételei:






Magyarországon nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, fentebbiekben
felsorolt szakok bármelyikén BSc/BA vagy MSc/MA képzésen való részvétel
Első diploma megszerzéséért folytatott tanulmány
Az előző teljesített félévben elért 3,5-t meghaladó hagyományos tanulmányi átlag
(vizsgajegyek összege/vizsgajegyek száma, a felvett de nem teljesített tantárgyak 0
érdemjeggyel kerülnek beszámításra)
Német és/vagy angol nyelv elsajátítására való hajlandóság
Magyar állampolgárság

Pályázó vállalásai:







Folyamatosan 3,5 átlag feletti tanulmányi eredmény
Német és/vagy angol nyelvismeret fejlesztése
Minden szemeszter végén írásos beszámoló a tanulmányok előrehaladásáról
Minden szemeszter végén a tanintézmény által hitelesített dokumentum leadása a
vizsgaeredményekről
Szakmai gyakorlati idő töltése vállalatunknál
Szakdolgozati/diplomamunka témát elsődlegesen a Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó
Kft. által felajánlott témákból kell kiválasztani

Ziehl-Abegg Kft. vállalásai:







Ösztöndíjjuttatás minden hallgatónak, aki vállalatunkhoz pályázatot ad be és az pozitív
elbírálásban részesül
Juttatás az ösztöndíj program ideje alatt megszerzett sikeres nyelvvizsga esetén
Biztosítja a szakmai gyakorlati helyet a vállalat székhelyén Marcaliban, esetlegesen a ZiehlAbegg SE anyavállalatnál, vagy további külföldi leányvállalatoknál. Utóbbiak esetében eltérő
díjazásban részesülhet a pályázó, de ennek egyéni elbírálása a fogadó vállalat jogköre.
1 db notebookot biztosít a hallgatónak, az ösztöndíj időtartamának idejére
Szakdolgozatírás – konzulens biztosításával
Tanulmányok végeztekor az ösztöndíjas pályázókat előnyben részesíti az álláslehetőségek
betöltésénél
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Juttatás összege:
27.900 Ft/hó, azaz huszonhétezer-kilencszáz Forint/hónap
Juttatási sikeres nyelvvizsga esetén:

Német
B2
C1
Szakmai B2
komplex komplex írásbeli v. szóbeli
40 000 Ft 60 000 Ft

15 000 Ft

20 000 Ft

Angol
B2
C1
Szakmai B2
komplex komplex írásbeli v. szóbeli
20 000 Ft 30 000 Ft

15 000 Ft

Szakmai C1
írásbeli vagy szóbeli

Szakmai C1
írásbeli vagy szóbeli
20 000 Ft



Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.



Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása
– a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.



A juttatás a sikeres nyelvvizsga esetén akkor kerül folyósításra, ha a pályázó a vizsga
sikerességét igazoló bizonyítvány hiteles másolatát a Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó
Kft. felé benyújtja, s azt a pályázat elnyerését követően szerzi meg.

Az sikeres ösztöndíj-pályázat benyújtásához szükséges:






Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
Önéletrajz, valamint motivációs levél
Az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszonyról
Az előző teljesített félév tanulmányi eredményét igazoló hivatalos dokumentum
Pályázat határidőn belüli benyújtása

Jelentkezés határideje:



Őszi félévre adott év július 10.
Tavaszi félévre adott év február 10.
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Pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálását a Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó Kft. által felállított kuratórium
végzi, melynek tagjai:


pénzügy/számvitel/közgazdaságtan szakirány esetén:
 ügyvezető igazgató
 gazdasági igazgató
 személyzeti vezető



humánerőforrás gazdálkodás szakirány esetén:
 ügyvezető igazgató
 személyzeti vezető



informatikai szakirány esetén:
 ügyvezető igazgató
 informatikai vezető
 személyzeti vezető



minőségbiztosítási szakirány esetén:
 ügyvezető igazgató
 minőségbiztosítási vezető
 személyzeti vezető



logisztikai szakirány esetén:
 ügyvezető igazgató
 logisztikai vezető
 személyzeti vezető



műszaki szakirány esetén:
 ügyvezető igazgató
 termelési igazgató
 személyzeti vezető

A kuratórium a beérkező pályázatokat kiértékeli. Az első körben sikeresnek minősített pályázókkal
időpont egyeztetést követően személyes elbeszélgetésre kerül sor.
A nyertes pályázókkal a Ziehl-Abegg Kft Ösztöndíjas szerződést köt. Amennyiben a szerződés a
pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak
felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatokat kérés nélkül a vállalat a
megadott címre visszapostázza, ezeket a vállalat nem őrzi meg.
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Az ösztöndíj pályázatok egyedi elbírálása kizárólagosan a Ziehl-Abegg Kft. hatásköre, és mindig adott
év üzleti-gazdasági eredményeinek függvényében történik. Nem jelent automatikusan pozitív
elbírálást, ha egy pályázat papíron megfelel minden követelménynek. A Ziehl-Abegg Kft. fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor visszavonja illetve annak bármely feltételén
egyoldalúan módosítson. A pályázatok elutasítását a Ziehl-Abegg Kft. nem köteles megindokolni.
Pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan
kitöltésével, valamint a további, szükséges mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidőre.
Adatlap és mellékletei az alábbi e-mail címen igényelhetők: osztondijas@ziehl-abegg.hu
A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes. A formailag nem
megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülhetnek.
Abban az esetben, ha a pályázat hiányos, a benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást
tehet a pályázat kiírója pótlási határidő kitűzésével. A pótlási határidő eredménytelen eltelte esetén a
pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, ha azt a határidő utolsó napján postára adták. A
határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a
pályázati eljárásból. Elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.
A pályázatokat postán, ajánlott, zárt küldeményként a következő címre kell eljuttatni:
Ziehl-Abegg Kft 8701 Marcali, Pf. 86.
Pályázni a kiírásban rögzített határidők szerint félévente lehet.
A pályázatról további információval: Hétköznap 8 órától 15 óra 30 percig a +36 85 509-100 (138
mellék) telefonszámon, illetve a osztondijas@ziehl-abegg.hu e-mail címre érkezett megkeresések
alapján szolgáltatunk.
A pályázati adatokban esetlegesen változásokat a gyors és pontos ügyintézés érdekében
szíveskedjenek a vállalatnak mihamarább írásban jelezni.
További elérhetőségek:
Cím: Ziehl-Abegg Kft 8700 Marcali, Puskás Tivadar u. 24.
Levélcím: 8701 Marcali, Pf. 86
Kapcsolattartó: Bozsits Petra Éva
Telefon: +36 85 509 138
Fax: +36 85 515 142
e-mail: osztondijas@ziehl-abegg.hu
Mellékletek:
- 1. számú Melléklet: Pályázati adatlap
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1. számú Melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
(kérjük elektronikusan kitölteni)
A Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó Kft. munkatársa tölti ki!
Pályázat azonosító száma:

___/____

Beérkezés dátuma:

_ _ _ _ / _ _ /_ _ Mellékletek hiánytalanul beérkeztek: Igen / Nem

1. Pályázó adatai
1.1 Neve:

________________________________

1.2 Születési neve:
1.3 Születési helye, ideje:

________________________________
________________________________

1.4 Édesanyja leánykori neve:
1.5 Adószám:

________________________________
__________

1.6 Társadalombiztosítási azonosító jel:

___- ___- ___

1.7 Állandó lakcím:

________________________________
________________________________

1.8 Tartózkodási cím:

________________________________
________________________________

1.9 Állampolgárság:
1.10 Telefonszám:

________________________________
________________________________

1.11 E-mail cím:

________________________________

1.12 Számlavezető pénzintézmény neve:
1.13 Bankszámla szám:

________________________________
________-________-________

1.14 Bankszámla tulajdonos neve:
1.15 Hallgatói kód:

________________________________
__________

1.16 Évfolyam:

__________

2. Felsőoktatási intézmény adatai
2.1 Intézmény neve:
2.2 Kar megnevezése:

________________________________
________________________________

2.3 Szakirány:
2.4 Cím:

________________________________
________________________________

2.5 Telefonszám:
2.6 Intézményi azonosító:

________________________________
________________________________

2.7 Törvényes képviselő:

________________________________

2.8 Kapcsolattartó ügyintéző neve, elérhetősége: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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3. Egyéb rendelkezések
3.1 Adatkezelési nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és a mellékletekben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a támogatásból való kizárást vonja
maga után.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat a Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó Kft.
nyilvántartsa, kezelje.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a Ziehl-Abegg Motor- és Ventillátorgyártó Kft ellenőrizze.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás elnyerése esetén nevem és az elnyert támogatás nyilvánosságra hozható.
3.2 Adatvédelmi nyilatkozat
A kitöltött adatlapon található információkat a pályázat kiírója az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII.
Törvényben leírtaknak megfelelően, szigorúan bizalmasan kezeli, az adatokat kizárólag a pályázat elbírálásához
használja fel.
3.3. Titoktartási nyilatkozat
Köteles vagyok a munkám során tudomásomra jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetek
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkakör betöltésével összefüggésben jutott a tudomásomra, és
amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem
terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.
Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség ösztöndíjas jogviszonyom fennállását követően is terhel.
Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben.
3.4 Ellenőrző check list pályázathoz tartozó mellékletekről
Pályázati adatlap / 1. számú melléklet
Önéletrajz és motivációs levél
Tanintézmény által kiállított igazolás a tanulói jogviszonyról
Tanintézmény által hitelesített dokumentum leadása a vizsgaeredményekről

…………………., 2013. ……………….. ….
(Dátum)

Pályázó aláírása
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