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Pasjonujesz się
motoryzacją?

Jolanta Musielak
Członek Zarządu ds.
Personalnych i Organizacji

Zamiast oglądać samochody i czytać o nich w Internecie, możesz na własne oczy zobaczyć,
jak powstają. I mieć w to swój wkład! Czy to nie brzmi jak praca marzeń? Dzieli Cię od niej
tylko kilka kroków – sam zobacz, jakich! W tej broszurze znajdziesz informacje o szkołach,
z którymi współpracujemy i procesie rekrutacji do naszych klas patronackich. Sprawdź,
w jakich zawodach możesz się kształcić i w którym z naszych zakładów możesz pracować
po skończeniu szkoły. Dowiesz się także więcej o Volkswagen Poznań. Kieruj się zajawką,
a dojedziesz prosto do nas! Czekamy na Ciebie.
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Teraz masz szansę ją współtworzyć –
w jednym z największych koncernów
motoryzacyjnych świata!
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Jesteśmy fabryką samochodów użytkowych i komponentów.

ponad 3 000 000
pojazdów od 1993 r.

ponad 10 000
pracowników

blisko 0,5 miliona
absolwentów kształcenia
zawodowego VWP

Zakład 4

Dołącz do naszej ekipy!

Nasze zakłady

Zakład 3

Zakład 1 – Produkcja VW Caddy/VW Transporter, Poznań-Antoninek

Zakład 1
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4 zakłady

Zakład 2

Zakład 2 – Produkcja VW Crafter i MAN TGE, Września-Białężyce
Zakład 3 – Odlewnia, Poznań-Wilda
Zakład 4 – Zakład Zabudów Specjalnych oraz Park Dostawców, Swarzędz-Jasin
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Współpracujemy
ze szkołami

Zespół Szkół Politechnicznych
we Wrześni

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła I stopnia

→

→

→
→

automatyk (z elementami
mechatroniki)
elektromechanik pojazdów
samochodowych
operator maszyn i urządzeń
odlewniczych
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Nasza oferta
kształcenia zawodowego

Zespół Szkół nr 1
w Swarzędzu

mechanik precyzyjny

Poznaj nas trochę bliżej!
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Czy jesteś osobą:
angażującą się w zadania

otwartą na wyzwania

chętną do poszerzania wiedzy
i zdobywania nowych umiejętności

komunikatywną

?

? ?
Dlaczego Ty?

Wybierz klasę patronacką
Volkswagen Poznań
i rozpocznij naukę jednego
z przyszłościowych zawodów!

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE VOLKSWAGEN POZNAŃ

pełną entuzjazmu

Czyli kogo szukamy...
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Poznaj naszą ofertę edukacyjną.

PRACOWNIK MŁODOCIANY
BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

EGZAMIN POLSKI (OKE)
EGZAMIN NIEMIECKI (AHK)

NAGRODY
DLA NAJLEPSZYCH
UCZNIÓW

DLA NAJLEPSZYCH
ABSOLWENTÓW
ZATRUDNIENIE

MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA
UMIEJĘTNOŚCI
TECHNICZNYCH

POSZERZONY PROGRAM
NAUKI J. NIEMIECKIEGO

WYMIANY ZAGRANICZNE
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Kształcenie zawodowe
w Volkswagen Poznań

3 LATA NAUKI

WYNAGRODZENIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

KLASA I

KLASA II

KLASA III

300 ZŁ

360 ZŁ

420 ZŁ
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Przemysł 4.0. dla początkujących

Zapewniamy zajęcia praktyczne i dodatkowe
szkolenia niezbędne do zdania egzaminów
i późniejszego wykonywania pracy. Będziesz
się uczyć np. obsługi maszyn i robotów oraz
podstaw pneumatyki. Nauczymy Cię, jak lepiej
porozumiewać się nie tylko z maszynami, ale
również z kolegami i koleżankami – poznasz zasady
sprawnej komunikacji, współpracy i prezentacji.

Volkswagen Poznań jest nowoczesnym
przedsiębiorstwem bazującym na najnowszych
rozwiązaniach technologicznych. Odbywając
u nas praktyki będziesz pracował w zakładach
o wysokim stopniu automatyzacji i robotyzacji
spełniających założenia Przemysłu 4.0.
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Co powiesz na naukę za granicą? A może roczna praca za granicą?

Umiejętności praktyczne

Najlepsi uczniowie mają możliwość wzięcia udziału
w międzynarodowych wymianach. Trwają one od
2 do 4 tygodni. To świetna okazja, by nawiązać
nowe znajomości i nauczyć się pracować w
zróżnicowanych zespołach. Nasi najlepsi uczniowie
wyjeżdają m.in. do Wolfsburga, Hanoweru, Kassel
czy Mladá Boleslav.
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Chcesz podszkolić technikę?

Absolwent z najlepszymi wynikami z rocznika
otrzymuje koncernową nagrodę w ramach
programu Best-Apprentice-Award. Dodatkowo
nasi najlepsi absolwenci mogą uczestniczyć w
programie Wanderjahre – rocznym pobycie w
jednym z zagranicznych zakładów koncernu.
Zapewniamy pracę, możliwość zdobycia cennego
doświadczenia i szlifowania języka.
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OPERATOR MASZYN
I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

MECHANIK PRECYZYJNY

Twój zawód – Twoja przyszłość
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AUTOMATYK
(Z ELEMENTAMI MECHATRONIKI)

Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zobacz, co możemy Ci zaoferować!
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Czego Cię nauczymy?
Podstaw automatyki przemysłowej, robotyki oraz programowania.
Diagnozowania przyczyn awarii maszyn i urządzeń oraz ich zapobiegania.
Podstawowych technik obróbki ręcznej i mechanicznej.
Pracować z dokumentacją technologiczną.
Podstaw elektroniki, mechaniki, pneumatyki, hydrauliki i informatyki.
Serwisowania maszyn, systemów oraz urządzeń.
Weźmiesz udział w projekcie, którego efektem będzie własnoręcznie
wykonany model mechatroniczny, stanowiący przekrój zdobywanej przez
Ciebie wiedzy – od mechaniki po zaprogramowanie.
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Gdzie będziesz się uczyć?
→
→
→

Automatyk
(z elementami mechatroniki)

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – teoria i praktyka od 1 klasy
Zakład 1- praktyka od 2 klasy
Zakład 4- praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?
→
→

Obszary zajmujące się naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń
Obszary linii produkcyjnych
w Zakładzie 1
lub Zakładzie 2

Połącz umiejętności mechaniczne z automatyką!

Co?
Gdzie?

Jak?
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Czego Cię nauczymy?
→
→

Gdzie będziesz się uczyć?
→
→
→
→

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – teoria i praktyka od 1 klasy
Zakład 1 – praktyka od 2 klasy
Zakład 4 – praktyka od 2 klasy
Serwisy samochodowe Porsche InterAuto Polska – praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

→
→
→

Obszary linii produkcyjnych
Obszary produkcji samochodów przedseryjnych
Obszary produkcji samochodów specjalnego przeznaczenia
w Zakładzie 1
lub Zakładzie 2

Teraz działanie samochodu nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic.
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Montażu/demontażu części samochodowych.
Lokalizowania i usuwania usterek w układach elektronicznych pojazdów samochodowych
z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.
Czytania schematów instalacji elektrycznych i elektronicznych samochodów.
Wykonywania połączeń elektrycznych z wykorzystaniem różnych technik.
Wykonywania przeglądów pojazdów samochodowych.

Co?
Gdzie?

Jak?
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Czego Cię nauczymy?

→

Podstaw wiedzy z zakresu odlewnictwa, m.in. wykonywania form odlewniczych z masy piaskowej.
Przygotowywania stopów odlewniczych oraz ich topienia.
Podstaw pneumatyki i hydrauliki przemysłowej.
Wykonywania odlewów w technologii kokilowej i ciśnieniowej (obsługi maszyn i urządzeń).
Podstawowych technik obróbki ręcznej i mechanicznej odlewów.
Rozpoznawania, analizy i zapobiegania powstawaniu wad odlewniczych (zapewnienia
prawidłowej jakości produktów).
Przeprowadzania badań materiałów odlewniczych (w nowoczesnym laboratorium
Szkoły Odlewników).

Gdzie będziesz się uczyć?
→
→
→
→

Operator maszyn
i urządzeń odlewniczych
Tu nabędziesz wyjątkowe umiejętności z zakresu odlewnictwa.

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – teoria i praktyka od 1 klasy
Zakład 3 – praktyka od 2 klasy
Zakład 4 – dodatkowe szkolenia
Praktyki wyjazdowe w różnych odlewniach

Gdzie masz szansę pracować?
→
→
→

Obszary odlewni ciśnieniowej
Obszary odlewni grawitacyjnej
Obszary obróbki mechanicznej odlewów
w Zakładzie 3
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Co?
Gdzie?

Jak?
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Czego Cię nauczymy?
Podstaw mechaniki, hydrauliki i elektromechaniki.
Wykonywać części mechaniczne maszyn.
Obsługi urządzeń przemysłowych.
Obróbki mechanicznej metali i tworzyw.
Druku 3D.
Technik pomiarowych.
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Gdzie będziesz się uczyć?
→
→
→
→

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – teoria i praktyka 1-3 klasa
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – teoria i praktyka 1-3 klasa
Zakład 2 – praktyka od 2 klasy
Zakład 1 – praktyka od 2 klasy

Gdzie masz szansę pracować?

Mechanik precyzyjny

→
→
→

Obszary produkcji samochodów przedseryjnych
Warsztaty obróbki mechanicznej i przygotowania narzędzi
Obszary linii produkcyjnych
w Zakładzie 1
lub Zakładzie 2

Tutaj poznasz budowę i zasadę działania maszyn
i urządzeń w naszych fabrykach.

Co?
Gdzie?

Jak?
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Rekrutacja

Tutaj zaczyna się cały proces. Wypełnij
potrzebne dokumenty i wnioski,
a następnie złóż je do wybranej szkoły.
Pamiętaj – musi być to szkoła 1 wyboru.

Zaprosimy Cię na spotkanie rekrutacyjne,
podczas którego opowiesz nam o sobie
i o tym, dlaczego wybrałeś naszą klasę.

Badania lekarskie
W trakcie trwania rekrutacji będziesz musiał
przejść obowiązkowe badania, aby uzyskać
zdolność lekarską, która warunkuje naukę
w danym zawodzie.

Dołącz do naszego zespołu!
Zobacz, jak wygląda nasz proces rekrutacyjny i aplikuj!
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Aplikacja

Decyzja
Po zakończonym procesie rekrutacji poinformujemy Cię o jej wyniku. Jeśli będzie
pozytywny – 1 września rozpoczniesz naukę
w wybranej klasie.
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Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągę
z najbardziej potrzebnymi informacjami
i listą wymaganych dokumentów.

→

→
→

Kwestionariusz osobowy (do pobrania
ze strony internetowej lub do odbioru
w sekretariacie szkoły)
Wniosek o przyjęcie do szkoły
4 podpisane fotografie (imię i nazwisko, klasa)

CZERWIEC
→
→
→

Karta zdrowia
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Wyniki testu ósmoklasisty

→
→

www.zs1-swarzedz.pl
www.zspwrzesnia.pl

Nie zapomnij o dokumentach
Zobacz, co musisz przygotować.

Szczegóły na stronach WWW partnerskich szkół:

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE VOLKSWAGEN POZNAŃ

MAJ

29

Wymiana uczniów z VW Wolfsburg
Polsko-niemiecka grupa uczniów przez 4 tygodnie uczestniczy w projekcie,
który polega na przygotowaniu i wykonaniu modelu samochodu sterowanego
smartfonem. Zadanie wymaga posiadania wielu różnych kompetencji
technicznych, dlatego grupa złożona jest z przedstawicieli różnych zawodów.
Ponadto grupa aktywnie spędza czas wolny: zwiedzając razem Poznań
oraz Wolfsburg.

To jedyna wymiana o charakterze nie zawodowym. Uczestniczy w niej grupa
25 uczniów kształcących się na co dzień w różnych zawodach w zakładach VW
Wolfsburg, VW Hanower oraz VW Poznań. Projekt trwa w sumie 3 tygodnie:
uczniowie przez 2 tygodnie wykonują pracę na terenie muzeum w Oświęcimiu
wspomagając pracowników etatowych w utrzymaniu tegoż miejsca,
a następnie przez tydzień zwiedzają Berlin, Hanower czy Wolfsburg.

Wymiana uczniów z VW Kassel
Uczniowie trzeciej klasy o profilu operator maszyn i urządzeń odlewniczych
odbywają dwutygodniową praktykę w Odlewni VW Kassel. Realizowana jest
ona razem z kolegami z niemieckiej szkoły o takim samym profilu, którzy
wcześniej odbywali taką samą praktykę na terenie Volkswagen Poznań i ZS1.

Rozwijaj się
w międzynarodowym zespole

Wymiana uczniów z Mladá Boleslav-Škoda
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Praca w Miejscu Pamięci Auschwitz

Polsko-czeska wymiana, w trkacie której uczniowie z Volkswagen Poznań
i Škody realizują określony projekt. Wymiana trwa przez 4 tygodnie.
Uczniowie mają okazję poszerzyć swoją wiedzę techniczną oraz wymienić
się doświadczeniami, jak również poznać kulturę swoich południowych
rówieśników.

Wymiany uczniowskie.
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Nie wybrałeś nauki w naszej klasie patronackiej na poziomie branżowej
szkoły I stopnia? Kształcisz się w technikum? Mamy dla Ciebie propozycję!
We współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu od 2019 r.
obejmujemy patronatem najlepszych uczniów technikum.

Kto:

Kto:

Co:

Co:

→

→
→

4 uczniów z klasy odbywa
bezpłatną praktykę

Praktyka standardowa
Praktyka dodatkowa
(w miarę możliwości)

Gdzie:
→

Patronat nad technikum

T E C HNIK
IN F OR MAT Y K

→

Obszar zajmujący się
sterowaniem zakładem
Warsztaty uczniów

→

→
→

4 uczniów z klasy odbywa
bezpłatną praktykę

Praktyka standardowa
Praktyka dodatkowa
(w miarę możliwości)

Gdzie:
→

Obszar serwisu
informatycznego
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T E C HNIK
A UT OMAT Y K

Najważniejsze informacje:
Praktyka dla najlepszych uczniów

→
→

Umowa podpisywana jest ze szkołą
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktyce (bezpłatnej) w Volkswagen Poznań
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Już wiesz, co chcesz robić?
Czekamy na Ciebie! Pamiętaj – tutaj
liczysz się przede wszystkim…

volkswagen-poznan.pl/pl/kariera/uczniowie

www.facebook.com/VolkswagenPoznan

