
Célcsoportok:
•	 Szakképzett	munkaerőt	kereső,	 
	 meghatározó	magyarországi	iparvállalatok

•	 Szakképzésben	résztvevő	diákok

•	 Minden	szakirányú	oktatási	intézmény

•	 A	Construmán	kiállító	iparvállalatok	

FÁTÓL A BÚTORIG
A Faipar Napja a Construmán
Fókuszban a Szakképzett Munkaerő

2018. április 12. 
csütörtök, 9:00–18:00

Hungexpo Rendezvénysátor 

BKSZC

Szervezők:
• Bútorszövetség 
	 szakmai	partner,	az	iparvállalatok	képviseletében

• BKSzC 
	 oktatási	partner,	a	jövő	munkavállalóinak	képviseletében	

• BKIK 
	 pályaorientációs-	és	szakképzési	feladatokért	 
	 felelős	partner

Felkért együttműködő partnerek:
•	OAFSZ	 	 •	Skills	Hungary

•	FAGOSZ		 	 •	Hungexpo

•	Bázisiskolák		 	 •	ÉVOSZ

• MKIK    • MGYOSZ

•	X	Meditor	Kft

Cél: 
A	 teljes	 faipari	 szakmát	 megmozgató,	 sikeres	 szakmai	 nap	
megrendezése,	 ahol	 a	 résztvevők	 információt	 cserélhetnek,	
megerősödnek	hitükben,	hogy	érdemes	ebben	a	szakmában	
tevékenykedni.	

A	vállalatok	bemutatkozhatnak,	és	személyes	találkozón	kínál-
hatnak	álláslehetőséget	a	fiatal	munkavállalóknak.		

Programterv: 
09:30 - 10:00 Regisztráció	a	Faipari	Állásbörzére	-	Construma	BKSZC	sátor

10:00 - 12:00 Faipari	Állásbörze	-	bemutatkoznak	a	munkaadók

	 	 A	szakmai	képzést	folytató	iskolák	és	a	helyi	kamarák	által	szervezett	találkozó,	ahol	több	száz	lehetséges	munka-
vállaló	érkezik	az	ország	egész	területéről.	Résztvevők	a	szakmai	szervezetek	által	megszólított	munkaadók	és	a	
duális	képzésben	résztvevő	faipari	cégek.		Az	óriás	kivetítőn	megtekinthetők	a	kiállító	iparvállalatok	bemutatkozó	
filmjei,	a	vállalkozások	részére	standok	állnak	rendelkezésre,	ahol	a	szóróanyagokat	helyezhetik	el,	és	a	munkatár-
sak	fogadhatják	az	érdeklődőket.	

10:30 - 11:00	 Regisztráció	a	közgyűlésre	-	G	pavilon,	üvegterem

11:00 -13:00	 Bútorszövetségi	közgyűlés	

13:15 - 14:30	 Előadás	és	kerekasztal	beszélgetés	-	Hogyan	hat	a	magyar	faipari	vállalatok	jövőjére	a	15%-os	munkaerőhiány?	
Előadó:	Ligetfalvi	Gábor	történész.	A	kerekasztalt	vezeti:	Halasi	Rita	designszakértő

15:00 -  18:00	Construma	látogatás	-	Download	Design	bútorok,	Pop	Up	Store	és	Magyar	Design	standvezetéssel	egybekötött	
bemutatója

Kísérő rendezvény:	Skills	felkészülés	a	2018-as	budapesti	EuroSkills	versenyre	a	következő	versenyszámokban:	épületasztalos,	
bútorasztalos,	dekoratőr,	grafikus,	villanyszerelő,	díszítőfestő.	Élőben	 láthatjuk	a	fiatal	szakemberek	 felkészülő	bemutatóját,	mely	
három	napig	tart,	és	egy	teljes	versenyfeladatot	ölel	fel.	A	helyszín,	a	körülmények	és	a	kiírás	megegyezik	a	EuroSkills	2018	szep-
temberi	versenyével.	



Együttműködő	partnereink:

Mit kínálunk a célcsoportoknak?

Iskoláknak és diákjaiknak:
•	 Szervezett,	ingyenes	buszos	felutazást	a	Construma	kiállítás-
ra	és	az	állásbörzére	

•	 A	 legátfogóbb	 állásajánlatok	 megismerését,	 a	 szakmai	 le-
hetőségek,	munkavállalás	legszélesebb	skáláját	

•	 Saját	munkavállalói	értékük	felismerését	és	kihasználását	

•	 A	diákok	a	Skills	 verseny	menetét	és	a	versenyzőket	 test-
közelből	 megismerhetik,	 beszélhetnek	 régi	 versenyzőkkel,	
autogramot kérhetnek

•	 Megtekinthetik	 az	 elmúlt	 versenyeken	 elkészült	 darabokat,	
ezzel	is	felmérve	saját	magukat,	az	elvárásokat,	lehetőségeket

•	 Megismerkedhetnek	 testvériskolák,	 intézmények	 diákjaival,	
tanáraival,	így	képet	kapva	saját	magukról	és	intézményükről	
is,	megismerkedhetnek	 a	máshol	 folyó	 képzésekkel	 és	 le-
hetőségekkel

•	 Ingyenes	Adok-Veszek	Állásbörze	Falon	álláskeresés,	gya-
ko	r	lati	hely	keresése	a	kiállításon	és	virtuálisan	a	Facebookon

Kamaráknak és Szakképzési Centrumoknak:
•	 Kamarai	standot,	ahol	a	duális	képzés,	a	mestervizsga,	stb.	
intézményrendszerét	 bemutathatják	 és	 találkozhatnak	 a	
szakmai	érdeklődőkkel	

•	 Olyan	 mintaprojektben	 vehetnek	 részt,	 melynek	 ered-
ményei	 a	 későbbi	 munkában	 hatékonyan	 felhasználhatók,	
beépíthetők	a	mindennapok	gyakorlatába.	Minta	’best	prac-
tise’	alkalmazható	módszer	születik

•	 Tagjaiknak	és	tanulóiknak	színvonalas,	tartalmas	programot	
kínálhatnak

A Skills csapatnak:
Felkészülési	lehetőség,	mely	testközelbe	hozza	a	szeptemberi	
Európa	 bajnokság	 valóságát,	 a	 versenyzők	 megtapasztal-
hatják	 a	 munkaközeget,	 inspirálódhatnak,	 és	 megismerhetik	 
a	reflektorfényben	történő	munkavégzést!

Munkaadóknak:
•		Közvetlen	megismerését	 több	 száz	 fiatal	munkavállaló-
nak,	az	ország	minden	területéről	érkező	diákok	hatékony	
megszólítását

•	 Duális	 képzéshez	 csatlakozás	 feltételeinek	 és	 lehető	sé-
geinek	megismerését

•		Mestervizsga	programok	megismerését

•		Szakmai	találkozókat,	sok	ismerős-	és	 ismeretlen	faipa-
ros	együttlétét

•		Szélesebb	 körű	 megismerési	 lehetőség	 biztosítását	 a	
vál	la	latoknak,	 a	meglévő	 dolgozók	 elkötelezettségét	 és	 
a	szakmai	presztízst	emelését

•		Megyeszékhelyekről	szervezett	buszos	felutazást,	stressz	-
mentes	budapesti	közlekedést	és	parkolást

•		Kedvezményes	Construma	belépési	lehetőséget

•		Adok-Veszek	 Állásbörze	 Fal	 a	 kiállításon	 és	 virtuálisan	 
a	Facebookon

Választható kiállítói csomagok iparvállalatok
nak (részvé teli feltételekről és árakról kérjük, 
érdeklődjön a Bútor szövetség titkárságán):
A. Önálló stand	és	a	szakmai	nap	egésze	alatt	óriás		 	
	 kivetítőn	a	vállalat	image	filmjének	vetítése	+	szóróanyag		
	 kihelyezése:	50.000	Ft	+	áfa

B. Szóróanyag elhelyezése	a	vállalatról	+	filmbemutató:			
	 20.000	Ft	+	áfa

C. Csak szóróanyag	az	Adok-Veszek	felületeken:	 
	 10.000	Ft	+	áfa

1016	Budapest	Krisztina	krt.	99.
+36	30	689	5206
office@butorszovetseg.hu
www.butorszovetseg.hu


