ŠKODA DAY 2017

Nažhavte se pro výrobu automobilů

ŠKODA AUTO a.s. vás srdečně zve na tradiční Den otevřených dveří pro
studenty vysokých škol, který se bude konat 15. 11. 2017 v Mladé Boleslavi.
Tentokrát se zaměříme na Výrobu a logistiku:
Víte, co mají společného velbloud, chobotnice, svatba či kedlub s osobním automobilem?
To a mnohem více se dozvíte na konečné montáži vozů.
Určitě znáte rčení „kdo si hraje, nezlobí”. Přijďte si vyzkoušet školu hrou v Lean Centru
na vlastní kůži.
Ve slévárně vás provedeme procesem tlakového odlévání hliníku.
V kovárně vás přesvědčíme, že „kujeme železo, dokud je žhavé”, a to technologií zápustkového
kování na svislých kovacích lisech a příčného klínového válcování.

Pro cestu na ŠKODA DAY můžete využít svozové autobusy z Prahy, Brna, Ostravy, Liberce,
Hradce Králové a Plzně.
V případě vašeho zájmu o účast na ŠKODA DAY 2017 vyplňte prosím co nejdříve přihlašovací
formulář na www.skoda-kariera.cz/udalosti nebo použijte tento link.
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ŠKODA DAY 2017

Pohání nás chuť vynalézat

ŠKODA AUTO a.s. vás srdečně zve na tradiční Den otevřených dveří pro
studenty vysokých škol, který se bude konat 20. 11. 2017 v Mladé Boleslavi.
Tentokrát se zaměříme na Technický vývoj:
Víte, jak se dají využít moderní virtuální technologie při vývoji automobilů? Navštivte naše virtuální
studio v Technickém vývoji ŠKODA.
V letošním roce byla v Technickém vývoji otevřena nová válcová laboratoř za více než 15 milionů eur,
kterou vám rádi ve vývoji představíme.
Dozvíte se nejnovější informace a trendy týkající se budoucnosti vývoje elektriky a elektroniky vozů
ŠKODA z pohledu autonomního řízení, elektromobility a vnějšího osvětlení.
Přijďte se podívat do našeho centra na simulaci extrémní zátěžové jízdy,
kde testujeme naše nové modely.

Pro cestu na ŠKODA DAY můžete využít svozové autobusy z Prahy, Brna, Ostravy, Liberce,
Hradce Králové a Plzně.
V případě vašeho zájmu o účast na ŠKODA DAY 2017 vyplňte prosím co nejdříve přihlašovací
formulář na www.skoda-kariera.cz/udalosti nebo použijte tento link.
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