
Miért válaszd a Miskolci Egyetem 
Műszaki Anyagtudományi Karát?

Azért, mert Magyarországon csak itt választ-
hatod a járműipari öntészeti 
szakirányos, duális anyag-
mérnök BSc képzést.

Együttműködésünk a Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyagtudo-
mányi Karával hosszú múltra 
tekint vissza. Számos itt vég-
zett anyagmérnök dolgozik 
csapatunkban, akik hallgatóként 
nálunk voltak szakmai gyakorla-
ton, majd a diploma megszerzése 
után a Nemaknál építik karri-
erjüket.

Járműipari öntészeti szakirányos 
DUÁLIS anyagmérnök BSc képzés

Miskolci Egyetem (ME)
Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK)

3515 Miskolc-Egyetemváros
onteszdualis@uni-miskolc.hu 

www.metont.uni-miskolc.hu/dualis

Nemak Győr Alumíniumöntöde  Kft.
9027 Győr, Ipari Park, Nyírfa sor 1.

www.nemak.com
www.ontsdformaba.hu
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Karrier információk: 
Kiss Adrienn, HR Referens 
Telefon: +36 20 388 8555 
E-mail: Adrienn.Kiss@nemak.com

Kíváncsi vagy 
a Nemakra?
A QR kód segítségével 
bepillanthatsz a győri üzem 
életébe.



Mi az a duális képzés?

A duális képzés egy újszerű fel-
sőoktatási képzési forma, mely-
nek során az elméleti tudást az 
egyetem falai között szerzed 
meg, a gyakorlati ismereteket 
pedig valós munkakörnyezet-
ben sajátítod el. 
A duális képzésben Magyaror-
szág innovatívan gondolkodó 
vállalatai és felsőoktatási intéz-
ményei – így a Nemak Győr Kft. 
és a Miskolci Egyetem Műszaki 
Anyagtudományi Kara – mű-
ködnek együtt annak érdeké-
ben, hogy jól felkészült, ver-
senyképes tudással felvértezett 
szakembereket képezzenek.

Szeretnéd 3D-ben is 
látni a hengerfejet? 

Töltsd le ingyenesen a Lara app-
likációt az App Store-ból vagy 
a  Google Play-ről telefonodra 
(a keresőbe azt írd be, hogy LARA 
VSoft). 
Indítsd el az applikációt, a tele-
fonnal fókuszálj a hengerfej ké-
pére.
Várj egy kicsit, és hamarosan 
megjelenik a képernyőn a 3D-s 
animáció.

Legyél Te is a Nemak Győr Kft.  
innovatív mérnökcsapatának tagja!

Járműipari öntészeti szakirányos
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Miért érdemes a Nemak-nál  
tanulni, dolgozni?

A Nemak nemcsak gyakorlati tudást, hanem biz-
tos jövőképet is kínál Neked. 

A NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. a mexikói köz-
pontú, globális működésű Nemak cégcsoport megha-
tározó tagja, Győr egyik legnagyobb munkaadója. 
A vállalat hengerfejek gyártásával és megmunkálá-
sával foglalkozik, a világ vezető autógyárai – az Audi, 
BMW, Opel és a Renault – tartoznak vevői közé.

Mit kínálunk Neked a duális 
képzés keretei között? 

• modern, biztonságos munkakörnyezetet, ahol 
tapasztalt mentorok foglalkoznak Veled

• valós ipari körülmények között tanulhatsz
• piacképes szaktudásod lesz
• fizetést kapsz, biztosítva leszel
• nemzetközi kapcsolatokra tehetsz szert, 

hatékonyan építheted a karriered

Szerezz szakmai tapasztalatot egy dinamikusan 
fejlődő, nemzetközi nagyvállalatnál!




