„Niektoré spoločnosti ponúkajú
iba duálne vzdelávanie.
Miba ponúka možnosti.“

Pri vzdelávaní v spoločnosti
Miba zostáva dosť priestoru
aj pre tvoj voľný čas.

Miba ponúka možnosť
absolvovať zahraničnú prax
a tým viac objavovať svet.
Miba neberie do úvahy len tvoje
školské známky, ale aj tvoje
nadšenie a záujem o svet techniky.
V spoločnosti Miba sa neučíš len
počas tvojich školských rokov, ale
po celý život.

V spoločnosti Miba sa môžeš učiť
cudzie jazyky a získať interkulturálne
zručnosti (napr. o rakúskej kultúre).

V spoločnosti Miba rastieš tak,
že prekonáš sám seba.

V spoločnosti Miba sa na teba
nikto nepozerá ako na žiaka, ale
ako na budúceho odborníka.

Dajte Vašej
kariére priestor!
Nástup do spoločnosti Miba je štartom napínavej budúcnosti
a môže byť začiatkom úspešnej kariéry.

Miba dáva priestor príležitostí
pre všetky dievčatá, ktoré sa
chcú stať techničkami.

Vzdelanie v spoločnosti Miba ti ponúka
budúce pracovné miesto.

Ponor sa a vnes svoje
myšlienky do sveta
vozidiel a motorov.

žiaci, čo najlepšie dokazuje história nášho podniku.

Excelentné vzdelanie
je tradíciou.

V roku 1927 preberá 21 ročný Franz Mitterbauer,

V spoločnosti Miba sú žiaci v tých

zakladateľ spoločnosti Miba, zámočnícku dielňu

najlepších rukách. Naše vzdelávanie

svojho majstra v Laakirchene a buduje svoj

zamerané na žiakov patrí k najlepším

opravárenský podnik.

v regióne a má dlhú tradíciu. Ponúkame

V spoločnosti Miba dosiahli úspechy angažovaní

1949 Začiatok výroby klzných ložísk
1955 Vzniká značka „Miba“
1963 Začiatok výroby práškovej metalurgie

zahraničnú prax a možnosti ďalšieho
vzdelávania. Podporíme ťa na ceste
k tvojmu budúcemu povolaniu.
Hľadáme talentovaných mla-

1975 Začiatok výroby trecích obložení

dých ľudí, našich nových spolupra-

1989 Začiatok medzinárodnej expanzie

covníkov, ktorí posilnia pozíciu nášho

1991 Vznik Miba Sinter Slovakia, Dolný Kubín
2005 Spustenie technológií povrchových úprav
2007 Vznik Miba Steeltec, Vráble
2011 Založenie skupiny New Technologies Group
2013 F
 . Peter Mitterbauer preberá vedenie
podniku Miba AG po svojom otcovi
V súčasnosti je Miba významným prínosom
pre budúcnosť mobility a výrobu energie.

technologického vodcovstva.

Naše výrobky - súčiastky vyrobené technológiou spekania, klzné
ložiská, trecie obloženia, výkonová
elektronika, povrchové úpravy súčiastok - sú známe po celom svete
a používajú sa v automobiloch,
vlakoch, lodiach, lietadlách
a zariadeniach pre modernú
výrobu energií. Naše “Miba
Technológie“ sú výkonné, bezpečné
a chránia životné prostredie.

Našim žiakom ponúkame moderné pracovné prostredie,
príjemnú pracovnú klímu, veľa zaujímavých a rôznorodých
činností.
Zaujíma Ťa svet “High – Tech technológií“?
Ak áno, tak poď do Miby!

Učebné odbory
v spoločnosti
Miba

Príchod do spoločnosti Miba je štartom do napínavej budúcnosti a môže byť začiatkom úspešnej
kariéry. Miba podporuje technické talenty a vzdeláva vysokokvalifikovaných odborníkov, chlapcov
aj dievčatá.
V slovenských podnikoch v Dolnom Kubíne
a vo Vrábľoch sa vzdeláva viac ako 100 žiakov
a to v nasledovných odboroch:

– Mechanik nastavovač
– Mechanik strojov
a zariadení
– Nástrojár
– Mechatronik
– Obrábač kovov
– Výroba nástrojov

Mechanik nastavovač
Mechanici nastavovači sa učia poznať výrobné postupy, výrobné linky a zariadenia podniku, vedieť ich
používať a udržiavať v správnej prevádzke. Dôraz sa kladie na vedomosti z oblasti CNC programovania, CAD
a CAM systémov, noriem ISO a merania, logistiky,
riadenia kvality a plánovania výroby.
Učia sa nastavovať lisovacie a obrábacie stroje, získavajú poznatky z automatizácie a robotizácie.

Doba štúdia: 4 roky

–– Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín
–– Miba Steeltec s.r.o., Vráble

Mechanik strojov
a zariadení
Mechanici strojov a zariadení sa učia dobre poznať
stavbu a konštrukciu strojov, pohonné a riadiace systémy. Učia sa diagnostikovať poruchy strojov, vykonávať
preventívnu údržbu a opravy, stavajú nové výrobné
linky, pneumatické a hydraulické zariadenia.
Získavajú tiež poznatky z CNC techniky, CAD a CAM
systémov, ale aj logistiky a riadenia kvality.
Učia sa zvárať a obsluhovať manipulačnú techniku.

Doba štúdia: 4 roky

–– Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Nástrojár
Nástrojári sa účia vyrábať zložité lisovacie nástrojové
formy s mikrometrickou presnosťou.
Učia sa najmodernejšie spôsoby obrábania materiálov
ako CNC sústruženie, CNC frézovanie, brúsenie,
elektroerozívne rezanie a hĺbenie.
Ťažiskom sú dobré znalosti z CNC programovania,
technického kreslenia, noriem ISO a merania, CAD
a CAM systémov.

Doba štúdia: 3 roky

–– Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Mechatronik
Mechatronici nájdu svoje uplatnenie pri navrhovaní,
konštruovaní a oprave strojov, pri riešení úloh v robotike, tvorbe programov pre klasické kovoobrábacie stroje
a CNC stroje, ako aj pri údržbárskych prácach.

Doba štúdia: 4 roky

–– Miba Steeltec s.r.o., Vráble
–– Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Obrábač kovov
Obrábači kovov budú vykonávať činnosti hlavne
pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov, pri nastavovaní strojov a strojových liniek, obsluhe klasických
kovoobrábacích strojov a CNC strojov, ako aj pri meraní
kvality produktov.

Doba štúdia: 3 roky

–– Miba Steeltec s.r.o., Vráble

–– Miba Steeltec s.r.o., Vráble

T +421 37 2301 659, F +421 37 2301 591, E-mail: jana.jambrichova@miba.com

Miba Steeltec s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble, Slovakia

Vráble

T +421/43/5802 271, F +421/43/5802 265, E-mail: miba.sinter.slovakia@miba.com

VYUŽIŤ ŠANCE

CESTOVAŤ

PREKONAŤ SVOJE HRANICE

Doba štúdia: 3 roky

Miba Sinter Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 2222, 02601 Dolný Kubín, Slovakia

a nastavovaní upínacích zariadení.

SAMOSTATNE KONAŤ

OBJAVOVAŤ SVET

jednoduchých riadiacich programov, ako aj voľ be

Dolný Kubín

nastavovaní príslušných nástrojov a zostavovaní

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

súčiastok a postupu pri ich montáži. Taktiež pri

PODPOROVAŤ A BYŤ PODPOROVANÝ

pri vytváraní technologického postupu výroby

NEMOŽNÉ SPRAVIŤ MOŽNÝM

Uplatnenie absolventa tohto odboru je najmä

TVORIŤ BUDÚCNOSŤ

Výroba nástrojov

Ide o viac ako je
len práca, ide
o budúcnosť.

Deň otvorených dverí
Najlepší spôsob, ako zistiť ako tu u nás chodí – je
vyskúšať si to. Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka
ponúkame Dni otvorených dverí. Zabezpečíme dopravu i stravovanie. Predstavíme našu spoločnosť
a žiakom sa venuje náš odborný personál.

Objav svoje možnosti.

So svojimi 22 výrobnými podnikmi sme významným
hráčom na trhu.
My rozumieme, čo naši zákazníci potrebujú pre ich rast.

Dolný Kubín, Vráble, Slovensko

Suzhou, Čína

Shenzhen, Čína

Trecie obloženie: Trecie materiály
v spojení s oceľovou lamelou sa
používajú v brzdách nákladných
automobilov. Umožňujú absolútne
spoľahlivú prevádzku bŕzd, ktoré
musia spomaliť a zastaviť nákladné vozidlá s veľ kou hmotnosťou.

Singapur

Pune, India

Meudon, Francúzsko

Droitwich, Veľ ká Británia
Indaiatuba, Brazília

Macedon, New York, USA

Sterling Heights, Michigan, USA

Mondovi, Taliansko
Fellbach/Wolfsburg, Stuttgart, Schongau, Nemecko
Laakirchen, Vorchdorf, Roitham, Aurachkirchen, Ligist, Kirchbach, Rakúsko

Miba nasleduje svojich zákazníkov po celom svete.

Middletown, Pennsylvania, USA

Sme tam, kde
sú naši zákazníci
doma

McConnelsville, Ohio, USA

Spekaná súčiastka – rotorový
časovač ventilov benzínového
motora výrazne znižuje spotrebu
paliva a množstvo emisií.

Greensburg, Indiana, USA

Povlakovanie: Spacecoat (nitridovanie) umožňuje obzvlášť precízne
prevedenie konštrukčných častí
motorov, čo znižuje hlučnosť
a vyváženosť chodu týchto
zariadení.

Do celého sveta vyrábame klzné ložiská, spekané
súčiastky, trecie obloženia, nanášame ochranné povlaky a vyrábame súčiastky výkonovej elektroniky. Naši
zákazníci sú najväčší výrobcovia LKW a PKW automobilov, vlakov, stavebných a poľnohospodárskych strojov,
elektrární a lietadiel.

Výrobné podniky
Podnikové zastúpenie

Výkonová elektronika: Tieto
vysokovýkonné odpory sa
používajú do pohonných jednotiek
vysokovýkonných vlakov. Regulujú
prívod prúdov a znižujú energetickú spotrebu pohonov.

Klzné ložiská: Toto klzné ložisko
je dôležitá súčiastka pre motory
veľ kých kontajnerových lodí.
Má mimoriadne dlhú životnosť
a spoľahlivosť, čím garantuje
dobrú ovládateľnosť a bezpečnosť
lodí.

TU ZAČÍNA
TVOJA BUDÚCNOSŤ.
SI NA TO PRIPRAVENÝ/Á?

V spoločnosti Miba
nebudeš len podporovať,
budeš aj podporovaný.
Celoživotné vzdelávanie patrí u nás medzi najdôležitejšie hodnoty. Našou prioritou je preto podpora aktívnych
spolupracovníkov kompletnou ponukou vzdelania, ktoré im dáva šance budúceho rozvoja.

Letné praktické stáže Miba Sinter
Slovakia v rakúskom podniku:
Miba je medzinárodná spoločnosť a naše podniky sa
nachádzajú v mnohých krajinách. Pre teba to znamená, že
môžeš časť svojho vzdelávania stráviť v zahraničí a nazbierať cenné medzinárodné skúsenosti.
V rámci Podporného a vzdelávacieho programu Miba
Sinter Slovakia a duálneho vzdelávania sa každoročne
uskutočňujú pre žiakov letné praktické stáže
v rakúskom Vorchdorfe.
Pred jej začiatkom každý žiak absolvuje interkulturálnu
a jazykovú prípravu, a to v spolupráci s lokálnou strednou
odbornou školou.
Na mieste stáže sú žiaci začlenení do vyučovacieho
procesu spolu s rakúskymi a anglickými učňami, čo je veľkým prínosom nielen z hľadiska výučby cudzieho jazyka,
ale aj nadväzovania priateľských kontaktov. Keďže rakúske

školiace stredisko je vybavené špičkovou technikou a kvalifikovaným personálom, absolvovanie odborného výcviku
je naozaj na vysokej úrovni.
Stážisti nadobudnú nové vedomosti v programovaní CNC
strojov a trieskovom obrábaní, v oblasti opravárenstva
a zvárania. Na špeciálnych simulačných zariadeniach
zostavujú jednoduché automatizačné linky, kde pracujú
s pneumatickými, hydraulickými a elektrotechnickými
modulmi. Zdokonaľujú sa tiež v oblasti používania CAD
a CAM systémov, absolvujú rozsiahle školenia v oblasti
nastavovania lisov a lisovacej techniky.
Formou exkurzií sa žiaci zoznamujú nielen s podnikom
vo Vorchdorfe, ale aj s podnikmi Miba Frictec GmbH
v Roithame, ktorý sa venuje výrobe trecích obložení a Miba
Gleitlager GmbH v Laakirchene, ktorý vyrába klzné ložiská.
Vo voľnom čase absolvujú viacero výletov v Hornom Rakúsku - hlavne v oblasti Salzkammergut, navštevujú napr.
cisárske kúpele a cisársku vilu v mestečku Bad Ischl,

leteckú a adrenalínovú šou na jazere Sankt Wolfgangsee.
Okrem toho majú možnosť zažiť aj plavbu loďou po jazere
Traunsee, navštíviť jaskyňu v pohorí Dachstein, turistický
výstup na kopec Grünberg... Žiakom sa tiež veľmi páči
aj exkurzia do výrobného podniku KTM (výroba motocyklov)
v Mattighofene.
Výmenná stáž spĺňa svoj cieľ, ktorý spočíva hlavne
v neustálom zvyšovaní kvalifikovanosti súčasných aj
budúcich zamestnancov spoločnosti Miba Sinter Slovakia.
Z dôvodu rozvíjania vzájomnej spolupráce je prínosom
aj pre rakúsku stranu, pretože v septembri prichádzajú
do Dolného Kubína na oplátku rakúski stážisti - učni, ktorí
sa vzdelávajú v našich podmienkach.
Účastníci stáže sú po skončení vždy spokojní a pre
každého z nich je stáž nielen odborným, ale aj osobným
prínosom.

Prihlás sa teraz!
www.miba.com/kariera

