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TANDÍJMENTES KÉPZÉSEK:

!

Balassa Bálint Gazdasági 
Technikum és Szakképző Iskola

Géza Fejedelem Technikum 
és Szakképző Iskola

Bottyán János Technikum

Nappali képzéseink:
• Érettségire felkészítő
• Logisztikai technikus
• Pénzügyi és számviteli ügyintéző
• Turisztikai technikus
• Vendégtéri szaktechnikus

Nappali képzéseink:
• Alternatív járműhajtási technikus
• Fodrász
• Gépjármű-mechatronikai technikus
• Műanyag-feldolgozó

Nappali képzéseink:
• Műanyag- feldolgozó technikus  

 (együttműködésben a PEMÜ-vel)

Esti képzéseink:
• Cukrász
• Érettségire felkészítő
• Kereskedő és webáruházi technikus
• Logisztikai technikus
• Pénzügyi és számviteli ügyintéző
• Szakács (1 éves, 2 éves)
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Előzetes regisztráció határideje: 
2021. július. 15.*

Jelentkezési határidő: 
2021. augusztus 23.

A SZAKKÉPZÉS 7 ELŐNYE

Szakmai képzés tandíj nélkül!
Ösztöndíj nappali rendszerű szakmai képzésekben
Munkabér a duális képzésben részt vevőknek
On-line oktatási formák az elméleti tárgyaknál

Munkatapasztalat
Előzetes tudásbeszámítással a képzési idő lerövidíthető
Mindez itt, Esztergomban!

A bővülő ESZC az alábbi munkatársak jelentkezését várja

Versenyképes tanári, oktatói bérek

Részletesebb információk, álláshirdetés az www.eszc.eu/karrier oldalon és az iskolák honlapjain található.

Informatika szakos tanár Matematika-fizika tanár Magyar-történelem szakos tanár Biológia-kémia szakos tanár Testnevelés szakos tanár

Angol nyelvtanár Német nyelvtanár
Közgazdász 

(pénzügy és kereskedelem-
marketing szakon)

Közlekedés és szállítmányozás 
(logisztika) szakos tanár

Turizmus-vendéglátás szakos tanár 
vagy szakoktató

Gyakorlati oktatásvezető Laboráns Villamosmérnök oktató Gépészmérnök oktató Iskolapszichológus

További információk:
Esztergomi Szakképzési Centrum

www.eszc.eu

Esti képzéseink:
• Divatszabó
• Egészségügyi asszisztens
• Érettségire felkészítő
• Hegesztő
• Kőműves
• Mechatronikai technikus
• Szociális ápoló és gondozó
• Villanyszerelő

* Mivel a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében bírálják el az 
iskolák, előnyt élveznek azok akik előbb küldik be jelentkezési 
lapjukat. (www.eszc.eu) Az előzetes regisztrációval Ön segíti az 
iskola előkészítő munkáját. Aki a jelentkezési lap beküldésével 

regisztrál annak további teendője nincs.
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A képzések elegendő jelentkező esetén indulnak. A jelentkezéseket az iskolák a beérkezés sorrendjében bírálják el. 
További információk, jelentkezés: az iskolák honlapján.


