Uwe Mang igazgató úr beszéde
Tisztelt Polgármester Úr,
Igazgató Úr,
Hölgyeim és Uraim!
Ez a tanévnyitó azért különösen fontos a Bosch és az Andrássy Gyula Szakközépiskola
számára, mert egy évvel ezelőtt olyan hosszú távú együttműködésre köteleztük el magunkat,
amely reményeink szerint hozzájárul az észak-magyarországi régió munka-erőpiaci
helyzetének javításához és versenyképességének növeléséhez.
Mint Önök előtt is ismert a Bosch 2001 óta van jelen a városban, és azóta a régió egyik
legnagyobb munkáltatójává vált. A globális műszaki fejlődés gyors ütemének, az állandó
termékfejlesztéseknek,

valamint

a

folyamatosan

bővülő

gyártóegységi

portfóliónak

köszönhetően folyamatosan szükségünk van speciális tudással és szakmai tapasztalattal
rendelkező munkatársakra az alapfokú képzettséggel rendelkezőktől a diplomásokig. A
mérnökutánpótlás támogatása mellett ezért tartjuk fontosnak a magas minőségű és célzott
tudással rendelkező technikusok és szakmunkások képzésének támogatását is.
A Miskolc várossal egy évvel ezelőtt kötött megállapodás egy olyan stratégiai partnerség
alapjait fektette le, amelynek célja az alap és középfokú szakképzések megújítása annak
érdekében,

hogy

naprakész

elméleti,

valamint

gyakorlati

ismeretekkel

rendelkező

technikusokat és szakmunkásokat képezzenek.
Egy éves előkészítést követően most elindulnak az első „Bosch osztályok” a miskolci
Andrássy Gyula Szakközépiskolában, gyártósori gépbeállító szakmunkás, és mechatronikai
technikus specializációval. Mi, a Boschnál a nemzetközi szintű elméleti és gyakorlati
oktatásban nyújtunk segítséget, valamint a legmodernebb technológiával felszerelt gyakorló
helyekett biztosítjuk a programban résztvevő diákok számára. Miskolc városával és az
iskolával közös szándékunk a rugalmas szakképzési kínálat és a legkorszerűbb tananyagok
kidolgozása mellett egy olyan gyakorlat-specifikus képzés megteremtése, amely komoly
lépéselőnybe helyezi az itt végzett diákokat a munkaerő-piacon. A Bosch pedig – az aktuális
munkaerőkeresletnek megfelelően – készen áll a végzett tanulók számára hosszú távú
munkalehetőséget, ezáltal kiszámítható életpályát biztosítani.
Büszkék vagyunk arra, hogy a térség egyik legnagyobb munkáltatójaként és beruházójaként
szaktudásunkkal

és

tanműhelyünkkel

hozzájárulhatunk

a

régió

szakképzésének

megújításához! A közös munka alapjait lefektettük, most jöhetnek a gyakorlati lépések!
Reméljük, minél több fiatal csatlakozik majd szakképzésünkhöz és a térség legjobb
szakmunkásai és technikusai fognak a „Bosch osztályokból” kikerülni. Szakemberek, akik
gyakorlati idejük nagy részét a Bosch-nál töltötték, és akik számára valódi karrierlehetőséget
tudunk biztosítani akár specialista, akár vezetői vonalon.

Végezetül sok sikert kívánok minden tanulónak!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

