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Felnőttoktatási ajánlat! 

A Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményei a következő szakképesítéseket hirdetik 

keresztféléves oktatásban esti tagozaton 2016. február 1-jétől felnőttek részére 

Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (6000 Kecskemét, 

Nyíri út 32. Telefon: 76/485-311) Szakács, Cukrász, Pincér, Turisztikai szervező és értékesítő, 

Idegenvezető, Vendéglátásszervező-vendéglős, Vendéglátó-üzletvezető, Vendéglátó eladó 

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola (6000 Kecskemét, Katona J. tér 4. Telefon: 76/508-277) 

Ügyviteli titkár, Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási és bérügyintéző 

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola és Szakiskola (6000 Kecskemét, Nyíri út 73. Telefon: 76/492-

104) Gyakorló ápoló, Szociális gondozó és ápoló, Gyakorló mentőápoló 

Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63. Telefon: 76/481-

622) Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, Női szabó, Grafikus 

Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola (6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2. Telefon: 76/480-744) 

Autótechnikus, Bádogos, Kőműves és hidegburkoló, Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő, Gyakorló 

fodrász, Gyakorló kozmetikus, Karosszérialakatos, Kárpitos, Járműfényező, Festő, mázoló, tapétázó, 

Kiadványszerkesztő, Könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó, Központi fűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő, Nyomdaipari gépmester, Szárazépítő, Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola (6000 Kecskemét, Kvarc u.2. Telefon: 76/482-511) Eladó, 

Logisztikai ügyintéző 

Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola (6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál u. 2-6. Telefon: 

76/550-180) Villanyszerelő 

Móricz Zsigmond Szakképző Iskola (6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos u.65. Telefon: 76/441-592) 

Épület- és szerkezetlakatos, Gépi forgácsoló, Hegesztő 

A képzésre való jelentkezéskor a szakmunkás szakmáknál az alapfokú iskolai végzettség, az 

érettségire épülő szakmáknál az érettségi megléte a feltétel, illetve egyes képzéseknél egészségügyi 

alkalmasság. A képzések 10-12 fő esetén indulnak. 

 



 
Jelentkezési határidő: 2016. január 10. 

A második szakma megszerzése is ingyenes! 

 

  



 
Jelentkezési lap 

 
Alulírott……………………………………jelentkezem a Kecskeméti Szakképzési Centrum szakképző 

intézménye által 2016. február 1-jén indítandó 2 éves, esti tagozatos, keresztféléves szakmai 

képzésre. 

Név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

Szakképesítés: 

Munkahely, beosztás: 

 

Szakképző intézmény neve: 

Választott szakma: 

 

Kecskemét, 2015. …………………………. 

…………………………………………….. 
aláírás 

 
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Kecskeméti Szakképzési Centrum részére (levélcím: 6000 Kecskemét, Kvarc utca 2.) 

vagy a kapcsolat@kecskemetiszc.hu, illetve közvetlenül a képző intézménynek juttassa el. 

 

  



Kinek ajánljuk a felnőttoktatást? 

• Azoknak a nemrégen végzett tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben 
továbbtanulni. 

• Azoknak, akik meglévő szakmájuk határterületén szeretnének elhelyezkedni, és ehhez másik 
szakképesítés megszerzése is szükséges. 

• Azoknak, akik 13-14 évesen nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, hogy nagyobb ön- és 
pályaismerettel érdeklődésüknek és képességeiknek valóban megfelelő szakmát sajátíthassanak 
el. 

• Azoknak a pályakezdőknek, akik első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon. 
• Azoknak a munkavállalóknak, akik jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb 

elhelyezkedni a munkaerő-piacon, akár szakmaváltással is. 
• Azoknak a munkavállalóknak, akik hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra 

(pl. GYES), és korábbi szakmájukat szeretnék kiszélesíteni. 
• Azoknak a munkavállalóknak, akik lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi 

munkaerő-piacon nem mutatkozik kereslet, ezért szeretnének a helyi gazdaság igényeihez 
jobban illeszkedő szakmát elsajátítani. 

• Azoknak a munkavállalóknak, akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, 
szolgáltatási kínálatát bővíteni. 

• Azoknak a munkavállalóknak, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább szeretnék 
bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket. 
 
A Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársai szívesen segítenek Önnek a pályaválasztásban, a 
megfelelő képzés kiválasztásában. 
 

Érdeklődjön: 
 

a Kecskeméti Szakképzési Centrum Felnőttképzési Ügyfélszolgálatán 
6000 Kecskemét, Kvarc utca 2. 

Telefon: 76/482-698, 
E-mail: kapcsolat@kecskemetiszc.hu 

Ügyfélfogadási idő: 
hétfő-csütörtök 8-16 óra 

péntek 8-14 óra 

 

Ajánljuk a felnőtteknek, hogy tájékozódjanak Kecskeméten és környékén lévő állás lehetőségekről. 

Városunkban több munkaközvetítő vállalkozás működik, mostani hírlevelünkben a Trenkwalder Kft 

rövid bemutatkozását közöljük. 

A Trenkwalder Kft. országosan 25 irodájával és közel 7000 kölcsönzött munkavállalójával az ország 

15. legnagyobb munkáltatója és az ország legnagyobb személyzeti szolgáltató vállalata. 

A Magyarországon 25 éve jelenlevő Trenkwalder Kft. piacvezető szerepet tölt be a munkaerő-

kölcsönzésben és - közvetítésben. 

Az elmúlt évek során számos cég, számos iparágból választotta cégünket partneréül, a kis és közepes 

méretű vállalkozásoktól kezdve a több ezer fős multinacionális vállalatokig. Ezáltal a lehető 

legszélesebb körben szereztünk tapasztalatot a munkaerő-toborzásban, kiválasztásban, 

bérszámfejtésben és munkavállalói adminisztrációban. 
Partnereink sorában egyaránt megtálalhatók a nagy multinacionális vállalatok, valamint a kis- és 

középvállalkozások. Szolgáltatásaink keretében nemcsak kiközvetítjük jelöltjeinket, hanem segítjük 

szakmai fejlődésüket, támogatjuk őket, hogy lehetőségeiket a legjobban ki tudják használni. 

Országos jelenlétünk és kiterjedt kapcsolat-rendszerünk révén segítünk megtalálni az Önnek 

legmegfelelőbb állást! 

 

Várjuk jelentkezését!  



Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. 

Telefon: +36/76/504-735 
E-mail: kecskemet@trenkwalder.com 

 


