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Program szkolnictwa branżowego w Wielton
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Troska o ludzi
Zadowolony
pracownik

Młodzi
Adepci

Dobry
Sąsiad

Profesjonalni
Kierowcy

Angażujący Lider
Program rozwojowy
dla kadry menedżerskiej

Program praktyk
studenckich oraz program
stażowy
• Dodatkowo staże
międzynarodowe
/ talent program

Sponsoring wydarzeń
lokalnych (kulturalnych,
sportowych, promocja
zdrowego stylu życia)

wsparcie
ogólnopolskiej
kampanii mającej na
celu
podnoszenie
prestiżu
kierowcy
zawodowego
i działania na rzecz
zwiększania
wspierania
bezpieczeństwa
w ruchu na drogach

MBO
Program motywacyjno-premiowy dla pracowników

Wsparcie edukacji
zawodowej przyszłych
adeptów branży
• szkoła zawodowa
w Wieluniu
• LO w Wieluniu
• Projektowanie
mechatronicznych
układów mobilnych patronacki kierunek
studiów
na Politechnice Śląskiej

Bezpieczna droga do szkoły
(kamizelki odblaskowe dla
dzieci)
Wsparcie oddolnych
inicjatyw pracowniczych
(kultura, sport, zdrowy
styl życia)

Kształcimy młodych

1
2

Utworzenie 2 klas patronackich w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w
Wieluniu (2014 rok) oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza
Korczaka (2018 rok)

Uruchomienie nowej specjalizacji na kierunku mechatronika na Wydziale
Mechanicznym
Technologicznym
Politechniki
Śląskiej

3

Wsparcie wiedzą merytoryczną nowego kierunku Zarządzania jakością i
produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

4

Współpraca z Politechniką Śląską i realizowanie dualnych studiów
doktoranckich lub doktoranckich studiów wdrożeniowych według
autorskiego programu.

5

Utworzenie zamiejscowego biura projektowego w gliwickim Parku
Naukowo-Technologicznym, stanowiącym część działu R&D Wielton S.A.

Klasy patronackie
Współpracujemy z 2 placówkami edukacyjnymi:
Klasa mechanikmonter maszyn
i urządzeń

II ZS

• szkolenia z wykorzystaniem wyspecjalizowanego robota spawalniczego
przekazanego przez Wielton dzięki współpracy z firmą Valk Welding,
• nagrody dla najlepszych i najpilniejszych uczniów,
• program płatnych praktyk zawodowych oraz zatrudnienie dla absolwentów
klasy patronackiej.

Klasa
politechniczna

im. Janusza Korczaka
w Wieluniu

• otwarcie najnowocześniejszej w Polsce pracowni spawalniczej,

• wyjazdy na targi branżowe w Polsce i za granicą,

im. Jana Długosza
w Wieluniu

II LO

• wiedza specjalistyczna i praktyczne umiejętności zawodowe,

• rozszerzone przedmioty ścisłe, projektowanie AutoCAD i język angielski w
biznesie,
• uruchomienie pracowni fizyczno-matematycznej Wielton S.A.,
• szkolenia prowadzone przez doświadczonych inżynierów z Centrum
Badawczo – Rozwojowego Wieltonu,

• praktyki i staże w działach technicznych firmy Wielton,
• wyjazdy na targi branżowe w Polsce i za granicą,
• nagrody dla najlepszych i najpilniejszych uczniów,

Doradztwo zawodowe
Tydzień
Przedsiębiorczości

Targi Pracy dla Studentów

•

Odwiedzanie szkół
ponadgimnazjalnych w ramach
programu Otwarta Firma

•

Odwiedzanie uczelni wyższych w
ramach Wiosennych i Jesiennych
Edycji Targów Pracy.

•

Przybliżenie klasom maturalnym
sposobu prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych, zwrócenie uwagi
na najważniejsze aspekty oraz
przeprowadzenie symulacji takiej
rozmowy z udziałem uczniów.

•

Spotkania i rozmowy ze studentami
oraz absolwentami o programach
stażowych oraz aktualnych ofertach
pracy.

•

Przeprowadzenie spotkań się z ok.
75 uczniami i prezentacja dobrych
praktyk związanych
z przygotowywaniem skutecznego
CV.

Programy staży i praktyk

1

Praktyki
zawodowe

Uczniowskie i studenckie
praktyki w siedzibie firmy
Wielton.

Organizowane na podstawie
skierowania z placówki
dydaktycznej, w ramach
określonego programu
nauczania i zgodnie z
zainteresowaniami
praktykanta.

2

Startuj z
Wieltonem

Program stażowy dla
absolwentów studiów
technicznych.
Staż jest płatny i trwa rok. W
trakcie programu stażysta
uzyskuje specjalizacje w
konkretnym dziale lub obszarze
produkcyjnym.
Rekrutacja prowadzona przez
cały rok, a miejsca stażowe
tworzone w zależności od
prowadzonych projektów i
potrzeb firmy.

3

Współpraca z
Urzędami Pracy

Aktywna współpraca firmy
Wielton z okolicznymi
Urzędami Pracy, w
szczególności z Powiatowym
Urzędem Pracy w Wieluniu.
W zależności od potrzeb
przedsiębiorstwa,
organizowane są miejsca
stażowe w różnych działach
firmy: technicznych i
administracyjnych.

Dziękuję
za uwagę
Wielton S.A.
www.wielton.com.pl
www.wieltongroup.com
info@wielton.pl

