VARD Tulcea susține
formarea profesioniștilor de mâine

Alegeți drumul
profesional!

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL ÎN PARTENERIAT CU
LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY TULCEA

• Implicarea în învățământul
profesional tehnic dual, prin
derularea unui parteneriat
cu Liceul Tehnologic Anghel
Saligny!
• Sprijinirea materială a
elevilor înscrişi în şcoala
profesională a colegiului!
• Deschidere în abordarea
proiectelor pentru dezvoltarea
constructivă a educației.

» Învățământ profesional dual pentru anul școlar
2019 - 2020, pentru calificarea în meseriile:
• LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII NAVE - o clasă (30 locuri)

VARD TULCEA
tulcea@vard.com

• SUDOR - o clasă (30 locuri)
• TUBULATOR - o clasă (30 locuri)
» Loc de muncă după absolvirea studiilor* în una
din meseriile pentru care ai obținut calificare
» Certificat de calificare profesională

0240.534.026

ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, 820242
Tulcea, Romania

* La sfârșitul perioadei de învățământ profesional
dual vei fi examinat şi vei obține certificatul de
calificare profesională împreună cu suplimentul
descriptiv al certificatului.

WWW.VARD.COM

Conform pieței actuale a muncii șansele de angajare
pentru forța de muncă calificată sunt mult mai
crescute.

DE CE ÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL DUAL?		
Învățământul profesional dual face posibilă
formarea forței de muncă în corelație cu nevoile
reale ale pieței muncii prin crearea unui parteneriat
între şcoală şi angajator.
Înveți o meserie pentru care încă de pe băncile
școlii ți oferă garanția unui loc de muncă la
terminarea școlii!

APLICARE. CONDIȚII

CINE SUNTEM				

Pot aplica persoanele până în vârsta de 26 ani în
perioadele:

VARD este un grup de șantiere navale ce activează
în Norvegia, Brazilia, Vietnam și România dedicate
proiectării și construcției de nave off-shore,
pasagere si nave specializate.
Fidel politicii sale de promovare a celor mai
performante concepte, tehnologii in construcții
navale, șantierul Vard Tulcea asigură locuri de
muncă pentru peste 5000 de angajați proprii și ai
firmelor subcontractoare.
Construim pe baza unei cunoaşteri solide şi
profunde a afacerilor clienţilor noştri, obiectivul
nostru fiind să livrăm navele cu cele mai bune
caracteristici în ceea ce priveşte performanţa,
siguranţa şi protecţia mediului înconjurător.
Suntem o companie deschisă, iar recrutarea este
un proces pe care noi îl tratăm cu toată seriozitatea
scrutând orizonturile în căutarea tuturor celor
dornici să ni se alăture, de la proaspeți absolvenți
și până la angajați cu o vastă experiență în
domeniile noastre de interes, oferind deopotrivă
oportunități de învățare continuă, dezvoltarea
abilităților și calificare.

24-26 iunie 2019- prima etapă de înscrieri
22-24 iulie 2019 - a doua etapă de înscrieri(în
limita locurilor disponibile)

CE ÎȚI OFERIM?

La sediul Liceul Tehnologic Anghel Saligny din
Str. Viitorului nr.22.

Pe perioada studiilor vei beneficia de:

Poți solicita detalii suplimentare referitoare la
accesarea învățământului dual oferit de VARD
TULCEA în parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC
ANGHEL SALIGNY de la:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premierea atitudinii faţă de muncă prin
bursa lunară profesională – 600 RON/lună
Bursa suplimentară pentru cei
merituoși- 200 RON/lună
Activități de instruire în condiții moderne
Formarea abilitaților practice
Specializarea la locul de zmuncă
Echipament de lucru / protecție
Asigurare de viaţă şi accident
Asigurarea materialelor necesare efectuării
practicii
Efectuarea practicii

» VARD TULCEA
tel: 0240 534 026
e-mail: tulcea@vard.com
» LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY
tel: 0240 534 238
e-mail: colanghelsaligny@yahoo.ro

