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Шановні друзі 
 

З радістю повідомляємо вас про те, що в рамках навчальної програми та 
змагань для технічного персоналу сервісних станцій Scania TOP TEAM 2017-2018 
Сканія Україна оголошує конкурс серед студентів технічних навчальних закладів 
України на краще знання Scania. 

Мета конкурсу – ознайомлення студентів з історією, продукцією та 
досягненнями шведської компанії Scania, яка є лідером у сфері виробництва 
великовагових транспортних засобів, а також надання можливості майбутнього 
працевлаштування в мережі Scania в Україні  

Умови конкурсу: 

1.      До участі запрошуються лише студенти навчальних технічних закладів. 

2.     Конкурс розпочинається з 10 вересня. Останній день, коли приймаються 
відповіді – 11 листопада 2017 року. 

3.     Заповнювати анкету і давати відповіді на запитання можна лише один раз. 

4.     Комісія обере 5 найкращих учасників, результати будуть оголошені після 11 
листопада 2017 року на веб-ресурсах компанії   

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно: 

1.      Зареєструватися за посиланням: http://scania-competition.scania-ua.com 

2.     Дати відповіді на 20 запитань, пов’язаних з продукцією, послугами та історією 
розвитку компанії. Із запропонованих 4 варіантів потрібно обрати один 
правильний.  

Призи 

1.      Запрошення 5 фіналістів на Національний фінал змагань механіків Scania Top 
Team 2017, м. Київ 

2.     Дипломи та цінні подарунки з символікою Scania 

3.     Під час фіналу Scania Top Team 2017-2018 серед студентів-фіналістів буде 
розіграна одна путівка на поїздку до міжнародного півфіналу змагань Scania Top 
Team 2017-2018, який відбудеться в Європі у 2018 році. 

Контакти 

У разі виникнення запитань, будь ласка звертайтесь за телефоном: 
+38 044 363-0-363 або надішліть запит на ел. пошту: 
anketa@scania-ua.com з поміткою «конкурс студентів» 
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Довідка: 

Змагання Scania Top Team були започатковані з метою постійного вдосконалення 
та розвитку знань, навичок і  професійної майстерності працівників станцій 
сервісного обслуговування у всьому світі. Відповідно до філософії Scania, яка 
полягає у постійному вдосконаленні продуктів та послуг, змагання Scania Top Team 
із локальної події 28 років тому переросли у масштабну світову навчальну 
програму, в якій беруть участь понад 8000 учасників з різних країн. 

Змагання проводяться кожні два роки та мають кілька рівнів. Перший етап – 
формування команд, проходження теоретичних тестів, під час яких учасники 
надають відповіді на серію різнопланових запитань, пов’язаних із транспртними 
засобами та технічним обслуговуванням. За результатами теоретичних тестів 
найкращі команди відбираються у Національний фінал. Команда-переможець 
Національного фіналу здобуває право представляти країну у міжнародних 
змаганнях, які складаються із півфіналу та фіналу. У 2015 році команда із Нової 
Зеландії здобула титул найкращої сервісної команди Scania та приз у 50 000 євро. 
Наприкінці червня 2017 в Україні завершився другий етап змагань для сервісного 
персоналу Scania Top Team 2017-2018, в якому взяли участь 11 команд з усіх 
сервісних станцій в Україні. 
За результатами перших двох етапів до Національного фіналу вийшли дві команди 
із Києва – «Motiv Power» та «Iron Legion»,  сервісна станція «Сканія Київ» та одна 
команда зі  Львова – «Галичани», сервісна станція «Сканія Львів».  Ці три команди 
візьмуть участь у Національному фіналі, який відбудеться у листопаді 2017. 
Команда-переможець Національного фіналу стане учасником міжнародного 
півфіналу, який відбудеться у Європі у 2018 році. 10 найкращих команд з 
міжнародних півфіналів, яких буде всього 5, зустрінуться у фіналі та позмагаються 
за титул Найкращої Сервісної Команди Scania у 2018 році 

 


