A Melker Schörling Ösztöndíj 2016

Mi hiszünk Önben.
És Ön?
Embereink tudása és tapasztalata képezi a Securitas alapját. A Melker Schörling
Ösztöndíj lehetőséget kínál dolgozóink számára szakmai tudásuk és tapasztalataik fejlesztésére, nemzetközi környezetben. Az ösztöndíj évente kerül meghirdetésre az „arcvonalban” dolgozó négy munkatársunk számára. Ők azok, akik a
különbséget jelentik ügyfeleink szemében, miközben hétköznapi hősökként
végzik munkájukat.
Az ösztöndíjat Melker Schörling
hozta létre 1992-ben, amikor elhagyva
elnök-vezérigazgatói
székét, az Igazgatótanács elnöke
lett.
Az ösztöndíj célja, hogy nemzetközi képzési lehetőséget ajánljon
egy adott területen/témában egy
másik olyan országban, ahol működik Securitas.
Ki jelentkezhet?
A jelentkezőnek az „arcvonalban”
kell dolgoznia, aki munkájával –
legyen az csekély vagy kiemelkedő dolog - megkülönböztet
bennünket másoktól ügyfeleink
számára.

Alkalmasság
Az alkalmassághoz a jelentkezőnek röviden le kell írnia egy olyan,
a munkavégzése során történt
eseményt, amely során valamilyen
veszteséget, kárt, sérelmet előzött
meg. Ez a rövid leírás tartalmazza
azt, hogy mi történt, mikor, kik
voltak az esemény szereplői és
tevékenységük miért volt jelentős.
A jelentkezőnek arra is ki kell térnie, milyen előnnyel járna számára
a nemzetközi tapasztalat. Gyakorlati okokból a jelentkezőnek képesnek kell lenni kommunikálni
azon ország nyelvén, ahol tanulni
szeretne.

A jelentkezés
folyamata
 Jelentkezési
határidő:
2015. december 4.
 Jelentkezés leadása
Ügyvezető Igazgató
részére:
2015. december 11.

az

 A kiválasztott jelentkező
megküldése a Securitas
vezérigazgatója részére:
2015. december 18.
 A jelentkező tájékoztatása:
2016. február 12.
 Tanulmányút:
2016. április-június

A tanulmány területe/témája
A sikeres jelölt válasszon olyan témát a
biztonsági területről, amely, úgy érzi, elmélyítené tudását és szakértelmét, és
amely hasznosnak bizonyulna, amikor
visszatér eredeti munkahelyére.

Költségek
A Securitas AB fedezi az utazást, a szállás és étkezés költségeit az ott tartózkodás idejére. A fizetés és a helyettesítés
költségeit az ösztöndíjas országa állja.

Időtartam
Az ösztöndíj szokásos időtartama 3-5
nap, de függ az adott tanulmányi téma
természetétől is.

Jelentkezés módja
A jelentkezőnek 2015. december 4-ig
kell eljuttatnia a jelentkezését írásban a
Főcsoport/Csoportvezetőjének vagy a
Kirendeltség vezetőnek, melyet a Kirendeltség vezetőn keresztül, az ajánlással
együtt legkésőbb december 11-ig kell
továbbítani az Ügyvezető Igazgatónak.

Eredmények
A tanulmányút után meglátogatjuk az
ösztöndíjast és a közvetlen vezetője is
találkozik vele, megbeszélik a benyomásait, és feltárják a tanulmányok során elsajátított, ötleteket és technikákat, melyek sikeresen alkalmazhatók a helyi feltételek mellett.
Jelentkezés
Az alkalmazott által angol nyelven megírt
jelentkezésnek a következőket kell tartalmaznia:
 Név, teljes céges elérhetőség, cím
 A Securitasnál alkalmazásban töltött idő
 Az esemény leírása, melynek során
munkakörében veszteséget, kárt,
sérelmet előzött meg. Fontos a következőket megemlíteni:
– mi történt
– mikor történt
– kik voltak a szereplők
– miért volt az intézkedése fontos
 Nyelvtudás
 Tanulmányi terület/téma és ország,
melyet előnyben részesít
 Milyen előnnyel járna számára a
nemzetközi tapasztalatszerzés.

Minden Ügyvezető Igazgató kiválaszt
egy jelöltet, és továbbküldi a Securitas
vezérigazgatójának
(a helena.falkengren@securitas.com email címre) legkésőbb 2015. december
18-ig.
A Securitas Igazgatótanácsa a végső
döntést a kiválasztott jelöltekről az év
első Igazgatótanácsi ülésén hozza meg.
A jelölteket legkésőbb 2016. február
12-ig értesítik, a tanulmányúton április
és június között lehet részt venni.
További információért kérjük látogasson
el a www.securitas.com/scholarship oldalra, ahol többet olvashat az ösztöndíjasok élményeiről,
Várjuk mielőbbi jelentkezését!

A hétköznapok hősei – nap, mint nap.

