Prihlás sa na výmenný študijný pobyt pod vedením spoločnosti
Muehlbauer Group
pre študentov posledného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

Technickej fakulty SPU v Nitre.

NÍK

Č
3. RO

2019/2020

Študuj a praxuj v Nemecku
PROGRAM:
1. Fáza - 1 mesiac pred zimným semestrom PRAX
2. Fáza - Zimný semester štúdium + skúšky na THD
3. Fáza - Letný semester PRAX

Vyber si PRAX v tvojom odbore

Je jediným technologickým partnerom pre producentov kariet, pasov a RFID aplikácií na
celom svete. S približne 2800 zamestnancami, technologickými centrami v Nemecku, Malajzii, Číne, USA, Srbsku, na Slovensku a globálnou predajnou a servisnou sieťou sme svetovým lídrom na trhu v oblasti inovatívnych riešení, ktoré podporujú našich zákazníkov pri plánovaní projektov, transferu technológií a spustením výroby.

TECURITY®: Riešenia šité na mieru
Mühlbauer sa špecializuje na inovatívne riešenia zahŕňajúce výrobu, personalizáciu a
vydávanie ePassportov, identifikačných kariet a iných bezpečnostných dokladov súvisiacich s
kartami a plne automatických systémov kontroly hraníc. Obchodná jednotka TECURITY®
spája rozsiahle know-how o vývoji bezpečnostných riešení šitých na mieru.

AUTOMATION: Inovatívne systémy a softvér
Viac ako 100 rôznych vysoko sofistikovaných výrobných systémov v kombinácii s inteligentnými softvérovými riešeniami pre riadenie výroby a personalizáciu sú jadrom automatizácie obchodných jednotiek. Okrem riešení na kľúč pre vysokokvalitnú produkciu ID dokumentov, inteligentných kariet a RFID Smart Label vyvíjame a vyrábame laserové a doskové manipulačné systémy pre sledovateľnosť elektronických komponentov, vysoko sofistikované systémy kontroly videnia pre rôzne aplikácie, ako aj inovatívne výrobné technológie pre flexibilné
solárne články.

PARTS & SYSTEMS: Presné komponenty
Segment spoločnosti Mühlbauer Parts & Systems vyrába vysoko presné komponenty
ako pre výrobu strojov Mühlbauer, tak aj ako dodávateľ pre náročné odvetvia ako letecký,
motoristický, polovodičový a lekársky priemysel.

www.muehlbauer.de
facebook.com/muehlbauersk
instagram.com/muehlbauer_technologies

Ak ťa zaujíma automatizácia, mechatronika, hardware,
či software, potom sa určite nájdeš
v jednej z nasledovných pozícií:


Elektro-projektant Junior



Konštruktér Junior - kreslič



Procesný inžinier Junior



Softvérový vývojár (C++ alebo pripadne C#)



Softvérový vývojár (Vision - spracovanie obrazu)



IT technik Junior

Dôležité termíny:


Výber kandidátov JAR 2019 (podľa harmonogramu TF SPU)



Nástup na program AUG 2019



Koniec programu APR 2020

Nepremeškaj svoju šancu
a prihlás sa už dnes.

Informácie/kontaktné osoby:
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
Technická fakulta SPU v Nitre
prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
Katarina.Kollarova@uniag.sk

Mgr. Nikola Gálová
Muehlbauer Technologies s.r.o.
Koordinátorka univerzitných aktivít
Nikola.Galova@muehlbauer.sk

