
Шановний студент та випускник! 

 

Бажаєте зробити наступний крок після отримання диплому про вищу технічну 

освіту? Ви готові до переїзду в іншу країну, не зупиняєтесь на досягнутому та 

прагнете підвищити  свою кваліфікацію та ще й отримувати за це платню? Тоді 

наша програма створена саме для Вас. 

Три роки. Досвід, що змінить Ваше життя 

Завдяки нашій програмі, що розрахована на три з половиною роки, Ви матиме 

змогу поєднати подорожі із навчанням та роботу за кордоном, отримати 

унікальні навички та досвід, необхідні для побудови успішної кар'єри в 

інженерній справі. 

Під час навчання Ви будете проживати у місті-космополіті Берліні. Ми зробимо 

все можливе для забезпечення Вашого комфортного перебування: від пошуку 

житла до відкриття банківського рахунку та вивчення німецької мови. Ми 

навіть зможемо забезпечити можливість поїздки додому, аби Ви змогли 

побачитись з Вашими родичами та друзями. 

Протягом навчання Ви отримаєте сучасні теоретичні знання в нашій 

професійно-технічній школі Siemens (Siemens Professional Education Vocational 

School), після чого зможете застосувати їх на практиці в нашому навчальному 

центрі в Берліні. Ви також матимете змогу побачити роботу наших головних 

виробничих об'єктів. 

Ми шукаємо талановитих людей, які бажають разом із нами будувати 

майбутнє. Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб проявити себе та успішно почати 

свою кар'єру -  приєднуйтесь до нас. 

Чому можна навчитися? 

Якщо Ви навчаєтесь на випускному курсі технічного ВУЗу або щойно 

отримали диплом бакалавра/магістра , Ви можете приєднатися до нашої 

програми навчання зі спеціальності "Електротехніка/Електроніка". 

Електротехніка/Електроніка 

Ви відкриєте для себе світ енергозабезпечення, зв'язку та інформаційних 

технологій. На протязі всього навчання Ви зможете брати участь в  експлуатації 

та монтажу виробничих ліній, допомагати у керуванні системами промислової 

автоматизації та енергопостачання. 

По завершенні навчання Ви зможете працювати в області передачі і розподілу 

електроенергії, виконувати монтаж та технічне обслуговування комплексних 

промислових ліній. 

Вимоги до кандидатів: 



Ми шукаємо розумних і амбітних випускників вищих навчальних закладів 

технічного спрямування, які бажають забезпечити гарний старт своєї кар'єри. 

• Ви маєте загальний середній бал не нижче 4 (за профільними спеціальностями  

- не нижче 4,5) 

• Ви володієте базовими знаннями німецької мови 

• Ви відмінно володієте англійською мовою (upper-intermediate) 

• Ви відкриті до подорожей та готові жити далеко від дому 

• Ви маєте бажання творити майбутнє енергетики та промисловості 

Шо ми пропонуємо: 

 

Як подати заявку? 

Ми чекаємо на Вашу заявку до 31 березня 2019 року  

kateryna.filippovska@siemens.com 

Tel.: +380 44 392-2320 

Mobile: +380 68 538-2320 

Будь ласка, в темі листа вказуйте  "The International Tech Apprenticeship @ 

Siemens – Програма навчання у Берліні" 

 



Контактна особа:  

Людмила Стоєцька 

Директор департаменту з персоналу 

Tel.: +380 44 392-2309 

Mobile: +380 68 538-2309 

liudmyla.stoietska@siemens.com  

Які документи ми очікуємо: 

• cупроводжуючий лист з обґрунтуванням, чому я хочу взяти участь в програмі 

• резюме 

• копія всіх сторінок залікової книжки (додатка до диплому) 

• сертифікати про завершення мовних курсів (за наявності) 

• дипломи/сертифікати участі в профільних олімпіадах/конкурсах (за наявності) 
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