
D
U

Á
LN

E 
V

Z
D

EL
Á

V
A

N
IE

AŽ 50% ŠTÚDIA
STRÁVIŠ NA PRAXI

ZAROBÍŠ SI 
VLASTNÉ PENIAZE

ZÍSKAŠ PRACOVNÚ 
PONUKU PO ŠKOLE

ZÍSKAŠ PRAKTICKÉ
SKÚSENOSTI

ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ
UŽ POČAS STREDNEJ ŠKOLY

Prihlás sa na
duálne vzdelávanie

KONTAKT A PRIHLÁŠKY:

REINTER s.r.o.
www.reinter.sk
info@reinter.sk
0902 998 827

SOŠ polytechnická Humenné
www.soshe.sk
skola@soshe.sk
057/77 62 558
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Hľadáš úspešnú spoločnosť, v ktorej môžeš absolvovať 
praktickú časť duálneho vzdelávania? Chceš sa vzdelávať 
s našou podporou a mať istotu zamestnania? Využi šancu 
spoznať procesy, postupy a úlohy v stavebnej firme a staň 
sa súčasťou nášho tímu!

• je určené pre študentov 9. ročníka, ktorí sa prihlásia na 
SOŠ polytechnickú v Humennom, ktorá tento program umožňuje.
POZOR – súčasní deviataci, ktorí sa zapoja do duálneho 
vzdelávania, budú prednostne prijatí na SOŠ polytechnickú 
v Humennom.

•  Školy zapojené v duálnom vzdelávaní majú triedy pre „dualistov“, kde sa 
študenti učia teóriu, ktorú aplikujú v praxi u zamestnávateľa. Ako duálny 
študent ukončíš strednú školu nielen maturitou, ale získaš aj neoceniteľné 
pracovné skúsenosti.
• Tento systém ti umožňuje väčšinu času štúdia stráviť priamo u nás a zvyšok 
v škole. Tvoja príprava na budúce povolanie tak prebieha v reálnych 
podmienkach a to ti v budúcnosti uľahčí vstup na trh práce. 
• Získaš teoretické vedomosti v škole a praktické zručnosti v stavebnej firme 
REINTER so zaujímavým finančným ohodnotením.

• REINTER patrí medzi významné slovenské stavebné firmy, ktorá pôsobí na 
trhu viac ako 20 rokov. Pod dohľadom našich skúsených odborných 
pracovníkov sa naučíš špecifickým zručnostiam na vysokej úrovni.
• Zarobíš si už počas školy (podnikové štipendium, odmena za produktívnu 
prácu)
• Môžeš si vybrať zo širokej ponuky odborov (3 a 4 ročných) - murár, 
mechanik stavebnoinštalačných zariadení, operátor stavebnej výroby

PRE KOHO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE URČENÉ?

AKO TO PREBIEHA?

KONTAKT A PRIHLÁŠKY

PREČO ŠTUDOVAŤ DUÁLNE S REINTER?


