TECHCSAJOK 2019

MIT
NYÚJTANAK A
TECHCSAJOK
RENDEZVÉNYEK?

A FÉLNAPOS ESEMÉNYEK
KÉT FŐ RÉSZBŐL ÁLLNAK
TECHPÁLYA

Sikeres női vállalatvezetők,
egyetemi hallgatók, szakemberek egy
pódiumbeszélgetésben számolnak
be a műszaki pályában rejlő karrierlehetőségekről és saját tapasztalataikról.

techcsajok.hu

2019. október 8 - 9 - 10.
Budapest – Miskolc – Pécs
Izgalmas pályák!
Értékes tudás!
Biztos elismerés!

TECHKALAND

Hazai, nemzetközi és régiós vállalatok
- helyszínenként kb. 20 - bemutatják
az általuk alkalmazott legújabb technikákat, gépeket, műszereket és fejlesztéseiket, termékeiket.
És ami a legfontosabb: Ezeket mind meg
lehet fogni, kipróbálni – ez teszi

Középiskolás lányoknak szól a
TechCsajok rendezvénysorozat,
amely a technikai irányú
szakok iránti érdeklődést
szeretné felkelteni bennük.

kalandossá a kiállítást.
A rendezvény végén értékes
nyereményket sorsolunk ki a diákok közt
a tombolán. A kísérő tanárokat pedig
meglepetés ajándékkal várjuk a regisztrációs pultnál.

A rendezvényeken a régió
összes középiskolája és
szakközépiskolája részt vehet.

TECHCSAJOK 2019

TAVALY MONDTÁK …

A 2019. ÉVI SOROZAT
ÁLLOMÁSAI

„Szerintem a rendezvény nagyon érdekes és
hasznos pályaválasztás előtt állóknak és természettudomány iránt érdeklődőknek is.”
Anna, diáklány Debrecenből

„Az Elmű- Émász azért támogatja a „TechCsajok”
rendezvénysorozatot, mert szerintem versenyben
állunk Magyarország legjobb munkavállalóiért, és

Hazánkban még mindig kevés a
műszaki területeken tanuló és
dolgozó nő.

A TechCsajok rendezvénysorozat
ezen szeretne változtatni!
Az a célunk, hogy több nő jusson
hozzá változatos karrier lehetőségekhez, a vállalatok pedig
sok-sok tehetséges, kreatív női
munkatárshoz.

ebben a versenyben nem szabad megfeledkezni a
nőkben rejlő potenciálról sem. „
Dr. Marie-Theres Thiell, Elmű-Émász Nyrt. és az
innogy Hungary elnöke

MI A RENDEZVÉNYEK CÉLJA?

Miközben a vállalatoknak egyre
növekvő igénye van jól képzett
szakemberekre, különösen a
technika, a természettudományok
vagy az informatika területén, a
női hallgatók és tanulók száma
ezeken a területeken igen csekély.

2019. október 8.: Budapest
Támogatók: Innogy/ ELMŰ-ÉMÁSZ,
Knorr-Bremse, SAP
2019. október 9.: Miskolc
Támogatók: Robert Bosch és
Praktiker
2019. október 10.: Pécs
Támogató: Hauni Hungária Kft.

„A HAUNI Hungária még 2017-ben alapítóként
csatlakozott ehhez a valóban hiánypótló
kezdeményezéshez. Úgy gondoljuk, hogy nekünk,
igenis feladatunk, hogy megmutassuk a
pályaválasztás elő álló fiatal lányoknak, hogy
miért érdemes technológiai területre menniük,
miért érdemes mérnöki pályán folytatni a

ISKOLÁK
JELENTKEZÉSE
A részvétel a tanulóknak és az iskoláknak
ingyenes.
Jelentkezni lehet a

www.techcsajok.hu
oldalon.
Jelentkezési határidő:

2019. szeptember 20.

felsőoktatási tanulmányaikat és hogy utána
miért érdemes nekik a HAUNI Hungáriánál
elhelyezkedniük.”
Katona Gábor, HAUNI Hungária ügyvezetője

Kérdésekre rendelkezésre áll:
Sedlák Renáta
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Telefon: +36 1 345 7630
E-mail: sedlak@ahkungarn.hu

