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ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПО ГАЗОВА ТЕХНИКА
с партньорството на

Овергаз

ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“
Теоретично и практическо образование
и обучение в гимназията
Общообразователна и професионална подготовка
за успешно полагане на държавните зрелостни и
квалификационни изпити.
Придобиване на диплома за средно образование и
свидетелство за професионална квалификация.
Възможности за образование във ВУЗ и кариерно
развитие в компания „Овергаз“.

ПГТЕ „Хенри Форд“ е най-голямото професионално
техническо училище в България
Завършилите средно специално образование придобиват професионални компетентности за:
изграждане и експлоатация на градските
газоразпределителни мрежи и промишлени газови
инсталации;
изграждане на сградни газови инсталации;
монтаж, ремонт и сервизно обслужване на газови
уреди за бита, обществения сектор и индустрията;
изграждане, ремонт и обслужване на отоплителни
инсталации;
комуникативност и работа в екип.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Професия: Техник на енергийни съоръжения
и инсталации

КОМПАНИЯ „ОВЕРГАЗ“
Практическо обучение в компания

Специалност: Газова техника

Работа нареални работни места под ръководството
на наставник

Срок на обучение: 4 години

Възможност за реализация след завършване
Кариерно развитие в компанията

Условия за кандидатстване:

Трудов договор

Завършено основно образование
Прием по документи

Принципи на дуалното обучение
Обучение, което се провежда на две места:
в професионалната гимназия и в компанията
Възнаграждение в размер на минимум 90% от
минималната работна заплатаза учениците от 11 и
12 клас по трудов договор
Стипендии за учениците от 9 и 10 клас
Обучение адаптирано към тенденциите в
развитието на бизнеса
Отлични кариерни перспективи на пазара на труда
ПГТЕ „Хенри Форд“ и Овергаз са партньори по проект
„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ 2015-2019. Целта на проекта е създаване на модел
и изграждане на капацитет за прилагане на системата
за дуално образование в България.

Овергаз е най-голямата
частна газова компания в страната
Дружеството изгражда и експлоатира
газоразпределителни мрежи и продава синьо
гориво на крайни потребители.
Компанията удовлетворява потребностите на
клиентите, като предоставя цялостни решения с
високо качество на конкурентна цена.
Компанията посреща това предизвикателство, за
да наложи себе си като възможно най-удачния
и гъвкав избор за взискателния, динамичен
съвременен човек.

