VERSENYFELHÍVÁS
NEHÉZGÉP-SZERELŐ SZAKMÁBAN
A EUROSKILLS 2023
NEMZETI VÁLOGATÓRA
A WorldSkills Hungary program egy különleges lehetőséget biztosít minden elszánt
fiatal számára, aki szeretne a szakmája legjobbja lenni. A válogatóversenyek kihívásai,
az intenzív szakmai felkészülés, valamint a világverseny élménye nem csak a szakmai
életben nyújtanak kivételes előnyöket. A világszínvonalú szakmai tudás megszerzése
és a gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása csak egy része annak, amit a program
nyújtani tud. A felkészülés során fejlődik a versenyzők kitartása, munkabírása, a
workshopoknak köszönhetően pedig a mentális felkészültségük és stabilitásuk is
fokozódik. Mindemellett egy összetartó csapat is kovácsolódik, amelynek tagjai a
verseny végeztével is számíthatnak egymásra.
A WorldSkills Hungary program értéket teremt. A szakmád a szenvedélyed? Akkor
gyere és legyél része Te is az utazásnak, ami nem csak a dobogóig repíthet, de
garantáltan egy életre szóló élményt nyújt.

Jelentkezz versenyzőnek és legyél Te a szakmád Európa-bajnoka!
A MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPFORGALMAZÓK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja azoknak a
fiatal szakembereknek,
szakmai középiskolai képzésben résztvevőknek
(szakgimnázium, szakközépiskola), főiskolai és egyetemi hallgatóknak a
jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat NEHÉZGÉP-SZERELŐ
(Heavy Vehicle Technology) szakmában az ifjú szakemberek világbajnokságán, a
EuroSkills 2023 Európa-bajnokságon.
Ne riasszon el a nehézgép-szerelő elnevezés, mert abszolút helye lehet a versenyben
mindenkinek, aki agrárgépész vagy bármilyen erősen műszaki beállítottságú, szerelni
szerető fiatal!
A versenyre várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik:
•
•

•
•

1998. január 1. után születtek, de a jelentkezéskor 18. életévüket már
betöltötték
vállalják a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt, és a szakmai
támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több hónapon át tartó
felkészítést az általuk biztosított képzőhelyeken
előnyt jelent az alapszintű angol nyelvtudás (nem kötelező)
vállalják a nemzetközi versenyeken való részvételt

Hogyan lehet jelentkezni?
A www.worldskillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés)
menüpont alatt található online űrlap kitöltésével
(http://worldskillshungary.hu/jelentkezes).
Meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezési határidő:

2022. április 1. (péntek)

Válogatók lebonyolítása:
A válogatóverseny/döntő tervezett ideje, helye:
2022. április 25-27.
Szakma Sztár Fesztivál - Hungexpo

Mi várható a válogatón és a döntőn?
Szakmai elméleti és gyakorlati feladatok a mezőgazdasági gépek diagnosztikájával,
hibaelhárítással, szerelésével és üzembe helyezésével kapcsolatosan.
A szakma, versenyszám rövid leírása
A Nehézgép-szerelő feladata az építőipari-, anyagmozgató-, erdészeti-,
mezőgazdasági-, és bányagépek egész életútját végig kíséri. A gép átadása előtti
beállítások és finomhangolások - azaz a gép nullrevíziója - után a tulajdonosnál a gép
használata során kopások, törések, meghibásodások lépnek fel. Azért, hogy a gép
ismét teljesen működőképes legyen, a nehézgép-szerelőnek fel kell derítenie, azaz
diagnosztizálnia kell a hibák okait, majd alkatrészek cseréjével, beállítások
optimalizálásával közel gyári állapotba kell tudnia hozni a gépet. A gép
működőképességéről próbajáratással, funkciópróbával kell megbizonyosodnia.
Munkáját a szaktudásán kívül diagnosztikai segédeszközök, általánoscélszerszámok, valamint a gép javítási és kezelési dokumentumai segítik.

és

Követelmények, elvárások
•
•
•
•
•

Hidraulikai, elektronikai, mechanikai ismeretek
Kapcsolási rajzok olvasásának képessége
Biztos szerszámkezelés
Gépkezelési alapismeretek
Alapszintű angol nyelvismeret

További információ
További információ elérhető az alábbi linkeken:
▪
▪
▪

WorldSkills Hungary Program
WorldSkills Hungary Program - tájékoztató
Jelentkezésemmel versenyzőként mit vállalok és mit kapok?

Illetve:
Karagity István szakértőnél
karagityi@axial.hu
+36308837135

