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A Miskolci Egyetem Diák Iroda mint karrieriroda által frissdiplomásoknak és korábban végzetteknek nyújtott alumni szolgáltatásairól:
DIPLOMAOSZTÓ FOTÓK
A diplomaosztón készült fényképeket itt megtekintheted, innen letöltheted.

CÉGEKNEK

SZAKMAI GYAKORLAT ÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A partnercégeink számára lehetőséget biztosítunk az általuk hirdetett szakmai gyakorlati és álláslehetőségek folyamatos feltöltésére és
frissítésére a www.alumni.uni-miskolc.hu állás- és szakmai gyakorlat
közvetítő közösségi portálon.
A publikus felületen csak a pozíció neve jelenik meg, az egyes feltöltött
ajánlatok részleteit regisztrációt követően, a rendszerbe való belépés
után tudják a hallgatók és alumnik megtekinteni és azokra a rendszeren keresztül közvetlenül jelentkezni.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A partnercégeink által hirdetett álláslehetőségek folyamatosan feltöltésre és frissítésre kerülnek a www.alumni.uni-miskolc.hu állás- és
szakmai gyakorlat közvetítő közösségi portálra. A publikus felületen
csak a pozíció neve jelenik meg, az egyes feltöltött ajánlatok részleteit
regisztrációt követően, a rendszerbe való belépés után tudod megtekinteni.
JELENTKEZÉS ÁLLÁSRA
Az alumni profil feltöltését követően a rendszeren keresztül közvetlenül jelentkezhetsz a meghirdetett állásajánlatokra.
ONLINE TESZTKITÖLTÉS
A munkavállalással és személyiséggel kapcsolatos tesztek kitöltése,
értékelése segíthet abban, hogy megtaláld a képességeidnek és személyiségednek leginkább megfelelő pozíciót.

HÍRLEVÉL, EGYETEMI HÍREK, ESEMÉNYEK

CIKKEK
A portálon hasznos cikkeket találsz, amelyek segíthetnek a pályakezdésben.

A felhasználók az új hirdetés megjelenéséről, az aktuális szolgáltatásainkról, az egyetemmel kapcsolatos eseményekről, hírekről automatikus értesítést kérhetnek e-mailben.

HÍRLEVÉL, EGYETEMI HÍREK, ESEMÉNYEK
Ha továbbra is szeretnél az egyetemmel kapcsolatos eseményekről,
hírekről tájékozódni.

www.alumni.uni-miskolc.hu

Kedves Állásbörze Látogató!
Köszöntöm Önt a Miskolci Egyetemen minden évben megrendezésre kerülő tavaszi Állásbörze és Szakmai Gyakorlati
Börze kiadványának olvasójaként!
Az idén XX., kerek évfordulójához érkezett az állásbörze,
amely ebben az évben is igényes, körültekintő szervezés
eredményeként valósul meg. A börzére mindig sok érdeklődő látogat el, amely a szervezők számára öröm és egyben
kihívás is. A program összeállításáért felelős Miskolci Egyetemi Diák Iroda munkatársai idén is igyekeznek készségesen
segíteni az álláskereséssel, az elhelyezkedéssel és magával az
állásbörzével kapcsolatos minden kérdésben.
Nem véletlen az, hogy a legnagyobb vidéki állásbörzének
hagyományosan a Miskolci Egyetem ad otthont. A Miskolci
Egyetem, mint versenyképes szolgáltatást nyújtó intézmény
ugyanis sok szállal kötődik a térségben működő vállalatokhoz. A gazdaság és az ipar meghatározó szereplőivel
évtizedekre visszamenőleg jó és kiterjedt az egyetem kapcsolatrendszere. Az együttműködésnek több példája van, a
cégek a képzésben közvetlenül is részt vállalnak ösztöndíjprogramok és gyakorlati projektek, valamint az oktatásban
való közreműködés révén. A Miskolci Egyetem célja az, hogy
minden képzési programja minőségi, gyakorlatorientált,
korszerű – azaz a gazdasági és társadalmi élet változásaihoz igazodó és a mindenkori munkaerő-piaci igényeknek
megfelelő – legyen, hiszen a magyar gazdaság fejlesztésében kulcsfontosságú a jól felkészült diplomás szakemberek
kibocsátása.

Kedves Látogató! Az állásbörzére sokan csak szétnézni
jönnek el. Ez a rendezvény azonban sokkal több lehetőséget
hordoz magában, amelyekkel érdemes élni. Az állásbörze
nagy előnye, hogy helybe jönnek a cégek, és a közvetlen
találkozás nagy segítséget jelent a szakmai gyakorlatihelykeresésben a hallgatóknak, valamint a munkahely keresésében a már végzett szakemberek számára. A cégek itt bemutatják tevékenységüket, szakemberigényüket, valamint
a legtöbb cég konkrét állásajánlatokat hoz a börzére, amely
így egyfajta előszűrőként működik, a cégek humánpolitikájának részeként.
Kedves Pályakezdő! Engedje meg, hogy Önhöz külön is
szóljak. Nagyon fontos az, hogy a börzén legyen nyitott, érdeklődő. A cégek képviselői tudják azt, hogy itt a látogatók
többsége pályakezdő, akik azért fordulnak hozzájuk, hogy
segítséget kérjenek. Érdemes előre tájékozódni a börzén
kiállító cégekről, gyűjteni róluk némi információt, hogy
a helyszínen könnyebb legyen eligazodni. Hála az alapos
szervezésnek, az Állásbörze Kalauz és weboldal segíti Önt
ebben. A Börzére ne feledje elhozni önéletrajzát, hiszen ha
jó lehetőséget talál, akár azonnal jelentkezhet.
Megköszönve partnereink, munkatársaink és minden közreműködő segítségét az állásbörze megszervezésében, minden
résztvevőnek eredményes állásbörzét kívánok!
Üdvözlettel:

Prof. Dr. Torma András
a Miskolci Egyetem rektora
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Jubilál a Miskolci Egyetem állás- és szakmai gyakorlati helyeket
kínáló nagyszabású tavaszi kiállítása, az Állásbörze.
2014. április 2-án a Miskolci Egyetemen XX. alkalommal
rendezzük meg az ország legnagyobb vidéki felsőoktatási állásbörzéjét, a Miskolci Egyetemi Állásbörzét és Szakmai Gyakorlati
Börzét.
A jubiláló börze ezúttal is a kiállító cégek segítségére lehet
abban, hogy azok megtalálják leendő munkavállalóikat az
intézmény szakmailag felkészült, az elvárásaiknak megfelelő
kompetenciákkal rendelkező végzős hallgatói között.
A régió legnépszerűbb és legnagyobb szabású karrierprogramja
lehetőséget kínál a látogatók számára, hogy a résztvevő cégek
kiválasztásért felelős képviselőivel személyesen találkozhassanak,
informálódjanak a diplomások, frissdiplomások iránti keresletről, hogy megtudhassák, mire is számítsanak a felvételi eljárások
során, és milyen feltételeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy egy
adott cégnél dolgozhassanak.
A kiállítást Prof. Dr. Torma András rektor nyitja meg, és ötödik
alkalommal ad át díjat az egyetemünkön végzett szakemberek
munkába állását, foglalkoztatását leginkább támogató cég
képviselőjének.

Ebben az évben a börzén közel 62 standon 68 kiállító lesz jelen.
A Szakmai gyakorlati Börze keretében további 6 kiállítót látunk
vendégül.
Az érdeklődők amellett, hogy állásajánlatok és szakmai gyakorlati helyek közül válogathatnak, regisztráció után részt vehetnek
életpálya-, életvezetési, személyiségfejlesztési, pályaorientációs,
karrier- és önéletrajzi tanácsadásokon, valamint magyar és angol nyelvű próbainterjúkon is megmérettethetik magukat. Az
idei börzén 7 kiállító cég bemutatkozó előadását is meg lehet
hallgatni.
Végzős tanár szakos hallgatóink a tanári és tanítói állásadatbázis standnál az országos tanári és tanítói álláslehetőségekről
érdeklődhetnek.
Jó szívvel ajánljuk ezen kiadványt, amely a kiállítókról szóló
információkkal segíti a látogatók tájékozódását, és alfabetikus
sorrendben tartalmazza az állásbörze, majd a szakmai gyakorlati börze kiállítóit. A „SEGÍTH ETÜNK?” oldalon a keresett végzettség szerint is lehet a cégek között böngészni. További karriermagazinokat is be lehet gyűjteni rendezvényünkön, ilyenek az
ÁllásStart és a Karrier Plusz.
Eredményes (állás)keresést kívánunk mindenkinek!

Üdvözlettel:
dr. Herpai Gábor
a Diák Iroda vezetője

Programok a börzén
CÉGBEMUTATÓK

TANÁCSADÁSOK

10:30–10:55 evosoft
11:00–11:25 Misys
11:30–11:55 HRC Group
12:00–12:25 MOBILE ENGINE
13:00–13:25 WESCAST
13:30–13:55 AUDI
14:00–14:25 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS
14:30–14:55 GENERAL ELECTRIC
Helyszín: A/4 épület, I. em., Selmec-terem

• Életpálya-, életvezetési, személyiségfejlesztési, 			
pályaorientációs és karriertanácsadás.
Helyszín: díszaula, 43-as stand (Információ mellett)
• YGEN – CV tanácsadás
• YGEN – Pályaválasztási tanácsadás
Helyszín: díszaula, 31-es stand

TANÁRI ADATBÁZIS
Helyszín: díszaula, 44-es stand (Információ mellett)

PRÓBAINTRERJÚ
• CV Online (magyar nyelven)
Helyszín: díszaula, 4-es stand
• Pannonjob (angol nyelven)
Helyszín: díszaula, 8-as stand
• Ygen (magyar nyelven)
Helyszín: díszaula, 31-es stand
Regisztráció a programhelyszínen. Önéletrajz szükséges.
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DOLGOZNÁL? TANULNÁL? TANÍTANÁL?

REGISZTRÁLJ!

Segíthetünk? Miskolci egyetemi állásbörze
Ez az oldal – a teljesség igénye nélkül – segít abban, hogy az állásbörzén megtaláld azokat
a cégeket, amelyek a képzettségednek leginkább megfelelő állásajánlatokat nyújtják.
Anyagmérnök: HRC Group,
Lear Corporation Hungary Kft.,
Nestlé Hungária Kft., TVK Nyrt.,
Wescast Hungary Autóipari Zrt.,
ZF Hungária Kft.
Bányamérnök: MOL Nyrt.,
Bölcsész: HRC Group, IT services,
LEGO Manufacturing Kft.,
Miskolc Holding Zrt., MOL Nyrt.,
OTP Bank Nyrt., Veritas Dunakiliti Kft.,
Vodafone
Gázmérnök, gázszolgáltató szakmérnök:
FGSz. Zrt., MOL Nyrt.

Miskolci Egyetem Iskolaszövetkezet

Gépészmérnök: Andritz Kft.,
Audi Hungaria Motor Kft.,
Bombardier Transportation Hungary Kft.,
Borsodi Sörgyár, Bosch Miskolc,
CLAAS Hungária Kft., Coloplast Hungary Kft.,
Continental Automotive Hungary Kft., DENSO,
Electrolux Lehel Kft.,
FGSz. Zrt., F. Segura Hungária Kft.,
General Electric, HRC Group, HAUNI
Hungaria Gépgyártó Kft., Hyginett Kft.
(Procter&Gamble),
Jabil, Johnson Electric Magyarország,
Lear Corporation Hungary Kft.,
LEGO Manufacturing Kft.,
Linamar Hungary Zrt., Modine Hungária Kft.,
MOL Nyrt., MSK Hungary Kft.,
Nestlé Hungária Kft.,
Sanmina Magyarország Kft., Schaeffler csoport,
TRIGO Csoport, Takata Hungary Kft.,
TVK Nyrt., Unilever Magyarország Kft.,
VAMAV Kft.,
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.,
Veritas Dunakiliti Kft.,
Wescast Hungary Autóipari Zrt.,
ZF Hungária Kft.,
ZF Lenksysteme Hungária Kft.
Mechatronikus: Claas Hungaria Kft., Jabil,
Modine Hungária Kft., Veritas Dunakiliti Kft.,
ZF Hungária Kft.,
ZF Lenksysteme Hungária Kft.

3515 Miskolc-Egyetemváros
A/1 épület 27-es ajtó
info@diakallas.hu

62.
STAND

+ 36 70 866 46 18

Minőségbiztosítási mérnök: Andritz Kft.,
Audi Hungaria Motor Kft.,
Bombardier Transportation Hungary Kft.,
Borsodi Sörgyár, Bosch Miskolc,
Coloplast Hungary Kft.,
Continental Automotive Hungary Kft.,
DENSO, Electrolux Lehel Kft.,
evosoft Hungary Kft., F. Segura Hungária Kft.,
General Electric,
HAUNI Hungaria Gépgyártó Kft., Hyginett Kft.,
IT Services, Jabil,
Johnson Electric Magyarország,
Lear Corporation Hungary Kft.,

Linamar Hungary Zrt., Modine Hungária Kft.,
MOL Nyrt., MSK Hungary Kft.,
Sanmina Magyarország Kft., Schaeffler csoport,
TRIGO Csoport, Takata Hungary Kft.,
Unilever Magyarország Kft.,
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.,
Veritas Dunakiliti Kft.,
Wescast Hungary Autóipari Zrt.,
ZF Hungária Kft.,
ZF Lenksysteme Hungária Kft.
Műszaki menedzser: Andritz Kft.,
Audi Hungaria Motor Kft.,
Bombardier Transportation Hungary Kft.,
Borsodi Sörgyár, Bosch Miskolc,
CLAAS Hungária Kft., Coloplast Hungary Kft.,
Continental Automotive Hungary Kft.,
DENSO, Electrolux Lehel Kft.,
F. Segura Hungária Kft., General Electric,
HAUNI Hungaria Gépgyártó Kft., HRC Group,
Hyginett Kft. (Procter&Gamble), Jabil,
Johnson Electric Magyarország,
Lear Corporation Hungary Kft.,
LEGO Manufacturing Kft.,
Linamar Hungary Zrt., Modine Hungária Kft.,
MOL Nyrt., MSK Hungary Kft.,
Nestlé Hungária Kft.,
Sanmina Magyarország Kft., Schaeffler csoport,
TRIGO Csoport, Takata Hungary Kft.,
TVK Nyrt., Unilever Magyarország Kft.,
VAMAV Kft.,
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.,
Veritas Dunakiliti Kft.,
Wescast Hungary Autóipari Zrt.,
ZF Hungária Kft.,
ZF Lenksysteme Hungária Kft.
Informatikus: Andritz Kft.,
Audi Hungaria Motor Kft., Bosch Miskolc,
Continental Automotive Hungary Kft.,
Electrolux Lehel Kft., Ericsson,
evosoft Hungary Kft., General Electric,
HRC Group, IT Services,
Johnson Electric Magyarország,
LEGO Manufacturing Kft.,
Linamar Hungary Zrt., MISYS,
Mobile Engine Kft., MOL Nyrt.,
MSK Hungary Kft.,
Nokia Solutions and Networks Kft.,
SAP Hungary Kft.,
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft., XAPT,
ZF Hungária Kft.,
ZF Lenksysteme Hungária Kft.

Közgazdász:
Aegon Magyarország Biztosító Zrt.,
Andritz Kft., Audi Hungaria Motor Kft.,
Bombardier Transportation Hungary Kft.,
Borsodi Sörgyár, Bosch Miskolc,
CLAAS Hungária Kft., DENSO,
Electrolux Lehel Kft.,
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, FGSz. Zrt.,
F. Segura Hungária Kft., General Electric,
HRC Group, Lear Corporation Hungary Kft.,
Miskolc Holding Zrt., Modine Hungária Kft.,
MOL Nyrt., Nestlé Hungária Kft.,
OTP Bank Nyrt., OTP Pénzügyi Pont,
Sanmina Magyarország Kft.,
Takata Hungary Kft., TVK Nyrt.,
Veritas Dunakiliti Kft., XAPT
Logisztikus: Andritz Kft.,
Audi Hungaria Motor Kft.,
Bombardier Transportation Hungary Kft.,
Borsodi Sörgyár,
Continental Automotive Hungary.,
DENSO, Electrolux Lehel Kft.,
F. Segura Hungária Kft.,
HAUNI Hungaria Gépgyártó Kft., Hyginett Kft.,
Lear Corporation Hungary Kft., MOL Nyrt.,
MSK Hungary Kft., Nestlé Hungária Kft.,
Sanmina Magyarország Kft., TRIGO Csoport,
Unilever Magyarország Kft.,
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.,
Veritas Dunakiliti Kft., ZF Hungária Kft.,
ZF Lenksysteme Hungária Kft.
Olaj- és gázmérnök: FGSz. Zrt., MOL Nyrt.
Villamosmérnök: BOSCH Miskolc,
Continental Automotive Hungary.,
Electrolux Lehel Kft.,
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, Ericsson,
FGSz. Zrt., General Electric,
HAUNI Hungaria Gépgyártó Kft., HRC Group,
Hyginett Kft. (Procter&Gamble), Jabil,
Johnson Electric Magyarország,
LEGO Manufacturing Kft.,
Miskolc Holding Zrt., Modine Hungária Kft.,
MOL Nyrt., MSK Hungary Kft., TVK Nyrt.,
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.,
Veritas Dunakiliti Kft., ZF Hungária Kft.,
ZF Lenksysteme Hungária Kft.
Vegyészmérnök: CLAAS Hungária Kft.,
General Electric, HRC Group, TVK Nyrt.,
Vegyipari gépész: MOL Nyrt., TVK Nyrt.,

Jogász: Miskolc Holding Zrt., MOL Nyrt.,
OTP Bank Nyrt.,

Középfokú végzettség:
Aegon Magyarország Biztosító Zrt.,
HAUNI Hungaria Gépgyártó Kft.,
LEGO Manufacturing Kft.,
Miskolc Holding Zrt., Nestlé Hungária Kft.,
Sanmina Magyarország Kft., Vodafone

Kohómérnök: Bosch Miskolc

Szakmunkás: LEGO Manufacturing Kft.

Járműgépész:
Continental Automotive Hungary Kft.

Teljeskörű információ a cégbemutató oldalakon és a standoknál!
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ERICSSON
VODAFONE
SAP HUNGARY KFT.
CVONLINE.HU/BORSODJOBS.HU
JABIL
F. SEGURA HUNGÁRIA KFT.
KYANI
PANNONJOB
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XAPT
CONTINENTAL FEJLESZTÉSI KÖZPONT ÉS GYÁR
IT SERVICES HUNGARY KFT.
VAMAV VASÚTI BERENDEZÉSEK KFT.
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AEGON MAGYARORSZÁG BIZTOSÍTÓ ZRT.
SANMINA MAGYARORSZÁG KFT.
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ME ISKOLASZÖVETKEZET
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34.

Aegon Magyarország Biztosító Zrt.
Cég neve: Aegon Magyarország Biztosító Zrt.

STAND

Tevékenységi terület:
pénzügyi szolgáltatások

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Az AEGON Biztosító Zrt. (teljes nevén AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.), az AEGON csoport tagja. A hazai
élet- és vagyonbiztosítási piac egyik legnagyobb szereplője. Nézzük is a rövid kis cégtörténetet:
· 1986-ban az akkori Állami Biztosító törzstőkéje szét lett osztva. A tőke és az élő állomány egykettede a Hungária Biztosító
Társaságé lett. 1949-ben alakult meg az Állami Biztosító Nemzeti Vállalat.
· 1992-évben szintén fontos fordulópont következett be. Akkor az Állami Biztosítót privatizálták, így a tőke beáramlásának
következtében többségi tulajdont szerzett. Ekkor a biztosító új neve ÁB-Aegon-ra módosult.
· 1995-ben az Állami Biztosító 100 %-os jogutódja az Aegon lett az aranyrészvények megvásárlásának segítségével.
· 2004-ben az ÁB-Aegon módosította a nevét, az új neve Aegon Magyarország Általános Biztosító.
· A biztosítók 2013. I.–IV. negyedévi díjbevételi rangsorában a 4. helyen található, amely a kiélezett piaci verseny és a kedvezőtlen gazdasági környezet negatív hatása mellett nagyon figyelemre méltó. Az AEGON Biztosító Zrt. összesített piaci
részesedése jelenleg 10,08 %. Az életbiztosítási piaci részesedése 8,51 %, a nem-életbiztosítási piacból pedig 11,87 %-os
részesedéssel bír. Vezető pozíciót tudott ugyanakkor kivívni 33 %-os részesedéssel a lakásbiztosítási piacon. Erős piaci
pozícióját nagymértékben köszönheti a tőkeerős tulajdonosi háttérnek, illetve a folyamatosan bővülő szolgáltatásoknak.
Széleskörű termékkínálatával a lakosság minden szegmensét meg tudja szólítani.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 30 / 30
Milyen területeken kínál állást: tanácsadás, értékesítés, manager
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Manager

felsőfokú végzettség

✓ Pénzügyi tanácsadó

érettségi

Szakmai és egyéb elvárások:
kreatív gondolkodás, jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés,
nyitottság, fejlődőképesség

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
150 000–200 000
Béren kívüli juttatások:
képzési támogatás, családi rendezvények,
munkaversenyek, utazások

Szükséges nyelvtudás és szintje: alapfokú angol
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
rgergely22@gmail.com, fazekasa@t-online.hu

Karrier- és egyéb lehetőségek:
továbbképzés, saját képzési rendszer,
előrelépési lehetőség, versenyképes, teljesítményarányos jövedelem, biztos, hosszú távú
egzisztencia

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
szakmai gyakorlat, egyetem mellett rugalmas munkaidő
Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Rácz Gergely

Manager

+36 30 337 0744

+36 46 343 067

rgergely22@gmail.com

Ser András

Pénzügyi tanácsadó

+36 70 433 5271

+36 46 343 067

serandras877@gmail.com

Cím: 3525 Miskolc, Patak u. 2.
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21.

Andritz

STAND

Cég neve: Andritz Kft.

Tevékenységi terület:
energetikai komponens-gyártó

Székhely: 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.

Az ANDRITZ Kft. energetikai komponenseket gyártó cég Tiszakécskén.
A vállalat elsősorban energetikai, vízerőművi, valamint papíripari gépgyártásra, és egyéb nagyméretű és súlyú igényes,
magas műszaki színvonalú termékek gyártására szakosodott. ANDRITZ Kft. tevékenységével jelenleg maximum 150 tonnás
szerkezetig képes átfogni a teljes technológiai láncot a beérkezett nyersanyagok feldolgozásától, a hegesztésen, a hőkezelésen
és a készreforgácsoláson át egészen a felületek kikészítéséig és készreszereléséig. Cégünk komplettre szerelt termékek előállítására képes, melyek a felállítási helyszínen azonnal összeépíthetők egy másik komplett egységgel.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 8 / 3
Milyen területeken kínál állást: vezetőutánpótlás / gyakornoki program, logisztika, műszaki, tervezés, HR, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Technológus

gépészmérnök

GÉIK

✓ Termelésprogramozó

informatikus mérnök, gépészmérnök

GÉIK

✓ Logisztkai menedzsment trainee

logisztika, általános/műszaki menedzsment

GTK

✓ Üzemmérnök/vezetői utánpótlás programban

gépészmérnök

GÉIK

✓ HR-adminisztrátor

HR/közgazdász

GTK

✓ CNC-programozó

CNC-programozó / CAD-CAM informatikus

GÉIK

✓ MEO-asszisztens

műszaki minőségügyi ismeretekkel

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások:
műszaki érdeklődés, a kért végzettség megléte

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
200 000–250 000

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol alap/közép

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő
Kártya, iskolakezdési támogatás

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz magyar és angol nyelven
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Szalai Adrienn

HR-generalista

+36 76 542 144

hr.andritzkft@andritz.com

Perl Virág

HR-vezető

+36 76 542 100

hr.andritzkft@andritz.com

Cím: Tiszakécske, Dózsa telep 69.
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54.

AUDI HUNGARIA

STAND

Cég neve: Audi Hungaria Motor Kft.

Tevékenységi terület:
motorgyártás, járműgyártás, szerszámtervezés és gyártás, műszaki fejlesztés

Alapítás éve: 1993.
Székhely: Győr

Az Audi Hungaria több mint egy egyszerű munkahely. Már több mint 10 000 munkatárs biztosan tervezheti velünk
jövőjét. Az innováció cégünknél hagyomány. Minden nap új, kihívásokat jelentő feladatok várnak munkatársainkra.
A tűzpiros  sportkocsik itt érinthető közelségbe kerülnek, és megalkotásukban minden munkatársunk közreműködik.
Az Audi Hungaria, 1993-as alapítása óta mára kibővült, Győrben található a VILÁG LEGNAGYOBB MOTORGYÁRA.
A gyár területén a Motorgyártás mellett Motor- és Járműfejlesztés, Kísérleti Motorgyártó Központ, Szerszámgyár, Prés-,
Karosszéria- és Lakkozó üzem, valamint egy megnövelt kapacitású Járműszerelde is megtalálható.
A szerszámgyárunk csúcstechnológiás szerszámok és egyedi karosszériaelemek tervezésének és gyártásának színhelye.
Továbbá az üzem a konszern egészének készít karosszériaelemeket, így olyan modellek egyes elemei is győri kezek munkáját
dicsérik, mint az Audi R8, RS5 vagy RS6.
Kísérleti Motorgyártó Központ 2010 óta működik a győri telephelyen, ahol a kísérleti motorok szerelése, elemzése,
tesztelése és gyártás-optimalizálása történik. A győri Motorfejlesztő Központ immáron 13 éves múltra tekint vissza.
Munkatársaink napi tevékenységük során 14 súrlódás- és motortesztelő berendezésekkel analizálják az egyes erőforrásokat,
s optimalizálják azok teljesítményét, és fejlesztik egyes tulajdonságait.
A győri járműfejlesztés célja az Audi Hungaria termékeinek optimális gyártástámogatása aggregát- és járműtesztek,
numerikus járműszimulációk és speciális elemzések segítségével.
Az Audi Hungaria egy olyan vállalat, ahova szívesen járunk dolgozni.
A jövő Győrben épül!
Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 400 / 100
Milyen területeken kínál állást:
kontrolling, termelés, marketing, informatika, számvitel, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás,
logisztika, műszaki, technológia, tervezés, HR, értékesítés, kereskedelem, beszerzés, adminisztráció, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Több mint száz nyitott álláshirdetés

műszaki, gazdasági, logisztikai

✓ Audi International Trainee Program

gépészmérnök

Szakmai és egyéb elvárások: megfelelő végzettés, szakmai elhivatottság
Szükséges képességek: terhelhetőség, flexibilitás, mobilitás, lojalitás,
kreativitás, képesség csapatmunkára és önálló munkavégzésre
Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikációképes németnyelv-tudás
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
www.audi.hu/karrier oldalon keresztül
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és német nyelvű önéletrajz

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú;
részletek és jelentkezés: www.audi.hu/karrier, www.audi.hu/trainee

GÉIK, GTK
GÉIK

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
300 000–400 000
Béren kívüli juttatások:
étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása,
családi rendezvények, közlekedés támogatása, cafeteria, orvosi ellátás
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Karrier Vonal

Személyügy

+36 96 66 8888

karrier@audi.hu

Cím: 9027 Győr, Kardán u 1.
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Frissdiplomás vagy?
Van egy ajánlatunk neked!

Tehetséges pályakezdőket keresünk kiemelt programunkba!

A program során a részt vevő pályakezdők előre meghatározott fejlesztési lépcsőket
járnak végig. Az egyéves periódus alatt olyan tapasztalatra, tudásra és kapcsolati
hálóra tesznek szert, amelyek birtokában speciális tudást igénylő munkakörben
tudják folytatni karrierjüket cégünknél.
A Trainee Programban a résztvevők a célként kitűzött munkakörükhöz szorosan
illeszkedő, szakterületeket átfogó rotációs programban vesznek részt, ezáltal
lehetőséget kapnak a vállalat egészén átívelő összefüggések és folyamatok
megértésére.
Az Audi Trainee Programba felvételt nyerő kollégáknak határozatlan idejű
munkaszerződést kínálunk.

Diploma után padlógázzal!
www.audi.hu/trainee

A jövő Győrben épül!

Bombardier Transportation Hungary Kft.
Cég neve: Bombardier Transportation Hungary Kft.

20.
STAND

Tevékenységi terület:
vasúti acélszerkezetek gyártás

Székhely: Mátranovák

A Bombardier Transportation világelső a vasúti járművek gyártása és a vasúti szolgáltatások terén. Termékkínálatunkban
sokféle vasúti jármű szerepel, melyekhez Mátranovákon forgóvázkereteket gyártunk.
Az üzem korszerűsítésének köszönhetően javult a munkabiztonság és a munkakörülmények. Ma már ez a gyár a
Bombardier legnagyobb, forgóvázkereteket gyártó telephelye, ahol több mint 560 alkalmazott munkájának köszönhetően
évente közel 1200 forgóvázkeret készül.
A Mátranovákon acéllemezből vágás, hajlítás, hegesztés után előállított forgóvázkereteket a vállalat franciaországi és
németországi gyáraiban szerelik kész forgóvázzá. A vasúti járművek számos országban üzemelnek.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 5 / 2
Milyen területeken kínál állást: termelés, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, műszaki, folyamatos fejlesztés
Szakmai és egyéb elvárások:
gépészmérnöki végzettség, műszaki rajz olvasása

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
250 000–300 000

Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikációképes angol

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési
támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi
Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás,
egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail, web, posta
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
szakmai önéletrajz, magyar és angol nyelven
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt, munkapszichológiai teszt

Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakorlat
Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Pintér Lilla

HR Generalista

+36 32 548 322

+36 32 548 315

lilla.pinter@hun.transport.bombardier.com

Cím: 3143 Mátranovák, Szabadság út 51.
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56.

Borsodi Sörgyár
Cég neve: Borsodi Sörgyár Kft.

STAND

Tevékenységi terület: FMCG

Székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.
A Borsodi Sörgyár 1973-ban kezdte meg működését a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bőcs községben. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb sörgyára, 2012 óta a kanadai-amerika érdekeltségű globális sörgyártó, a Molson Coors Brewing
Company leányvállalata. A Borsodi termékcsalád mellett portfóliónkba olyan termékek tartoznak, mint a Staropramen,
Stella Artois, Beck’s, Löwenbrau és a Hoegaarden.
A Borsodi Sörgyárnál célunk, hogy túlszárnyalva a konvenciókat olyan termékeket dobjunk piacra, amelyek lenyűgözik
az ország sörfogyasztóit. Céljaink eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelően képzett és sokszínű csapatot hozzunk létre,
akik hozzájárulnak vállalatunk eredményeihez és elkötelezetten dolgoznak a céljaink elérése érdekében.
A Borsodi Sörgyár termelési tevékenységét Bőcsön végzi, Budapesten egy kisebb méretű központi iroda működik, az
értékesítési hálózatunk pedig lefedi az ország egészét.
Akiket keresünk:
A Supply Chain Trainee Program keretében, mely a Borsodi Sörgyár és anyavállalatának utódlásnevelési programja,
műszaki és termelési területre keresünk frissdiplomás fiatalokat.
A program célja, hogy biztosítsa a fenntarthatóságot, és lehetőséget teremtsen arra, hogy a megüresedő középvezetői
pozíciókat belső erőforrásokból pótolni tudjuk.
A programhoz olyan műszaki területen végzett, ambíciózus fiatalokat keresünk, akik magas szinten tudnak angolul írásban és szóban is, motiváltak, és készek arra, hogy elkezdjék karrierjüket a söriparban.
Elvárások a jelentkezőkkel szemben:
· Műszaki területen szerzett mesterszintű diploma (2014 szeptemberéig)
· Nyílt, barátságos, kommunikatív személyiség
· Folyékony angol nyelvtudás
· Egészséges ambíciók és SMART elvárások
· Tanulási hajlandóság
· Érdekli az FMCG és a söripar
· Csapatjátékos, aki képes önálló munkavégzésre is

Amit kínálunk:
· Versenyképes fizetés és juttatások
· Szakmai és személyes fejlődési lehetőség
· Fiatalos, elkötelezett csapat
· Munka „az élet habos oldalán”

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 15 / 2
Milyen területeken kínál állást:
termelés, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, műszaki, tervezés, értékesítés, kereskedelem
Szakmai és egyéb elvárások:
műszaki területen szerzett mesterszintű végzettség

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú, teszt

Szükséges képességek:
egészséges ambíciók, jó kommunikációs képességek

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, közlekedés támogatása, Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás, egészségpénztári hozzájárulás,
nyugdíjpénztári hozzájárulás

Szükséges nyelvtudás és szintje:
társalgási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
Egyéb elvárások: pozitív hozzáállás, proaktív személyiség
Hogyan történik az állásra jelentkezés: toborzas@borsodi.hu

Kapcsolat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol nyelvű önéletrajz és motivációs levél

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

E-mail

Tóth Tamara

képzési és toborzási menedzser

tamara.toth@molsoncoors.com

Web: www.borsodisorgyar.hu

18

Miskolci Egyetemi Állásbörze 2014

45.

BOSCH Miskolc

STAND

Cég neve: Robert Bosch Power Tool Kft. / Robert Bosch Energy and Body
Systems Kft.

Minden sikernek megvan a maga története.

Tevékenységi terület:
szerszámgyártás / autóipar

Székhely: Miskolc, Robert Bosch park 1–3.

A Bosch vállalatcsoport kéziszerszám-üzletága a hordozható elektromos kéziszerszámok és a kéziszerszám-kiegészítők terén az egész világot tekintve piacvezető. A siker kulcstényezője az innováció fontossága és üteme. A jármű- és motorgyártók
globális partnerei vagyunk a környezetbarát és hatékony energiatermelésben. Nemzetközi csapatok fejlesztik azokat a
személygépkocsikba és haszongépjárművekbe készülő indítómotorokat és generátorokat, amelyeket világméretű gyártóhálózatunkban állítunk elő. Ezenfelül hibrid járművekhez is fejlesztünk és gyártunk elektromos motorokat.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: /
Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, minőségbiztosítás, műszaki, tervezés, fejlesztés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Tesztmérnök

villamosmérnök

GÉIK

gépészmérnök vagy kohómérnök

GÉIK, MAK

Gyártástámogató mérnök

gépészmérnök vagy kohómérnök

GÉIK, MAK

Kontroller

közgazdász

GTK

Logisztikus

közgazdász

GTK

Projektvezető

műszaki

Tesztmérnök

villamosmérnök

GÉIK

SAP szakértő

közgazdász

GTK

Célunk, hogy folyamatosan továbbfejlesszük termékeinket, és ebben számítunk munkatársaink teljesítményére.
Mélyen hiszünk az új generáció képességeiben, akik nyitott gondolkodásúak, innovatív megoldási javaslatokat
hoznak, ezért folyamatosan várjuk a jó nyelvtudással rendelkező mérnök, és közgazdász végzettségű pályázókat,
valamint gyakornoki pozícióinkra a tanulmányaikat még be nem fejező hallgatókat.

Junior managerképző program

-

-

Részletes információkat a nyitott pozíciókról a www.bosch.hu/jobs weboldalon találsz.

GÉIK, MAK, MFK

Szakmai és egyéb elvárások: egyetemi végzettség (diploma megléte)

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
250 000–300 000

Szükséges nyelvtudás és szintje: tárgyalóképes angol (német: előny)

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési
támogatás, iskolakezdési támogatás

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail, web
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
CV, angol, magyar
Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés, saját képzési rendszer, előrelépési
lehetőség, nemzetközi környezet
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
szakmai gyakorlat

Kapcsolat

A Bosch csoport mindkét miskolci telephelye kiemelkedő teljesítményének köszönhetően mára világviszonylatban
is az egyik legjelentősebb gyárak egyike.

Vevői minőségbizt. mérnök

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Farkas Zita

-

+36 46 534 714

-

zita.farkas@hu.bosch.com

Számel Zoltán

HR Specialista

+36 20 620 6117

+36 46 518 407

Cím: Miskolc, Robert Bosch park 1–3.
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A Robert Bosch Power Tool Kft. az elektromos szerszámgyártók világában a legnagyobb volumennel rendelkező
telephely, és referenciájává vált a magas színvonalú produktivitásnak és technológiának. A Robert Bosch Energy
and Body Systems Kft. a leggyorsabban fejlődő gyárak egyike az elektromos meghajtások és indítómotorok
üzletágban.

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kihívást jelentő munka
nemzetközi munkakörnyezet
teljesítményt elismerő és támogató vállalati
kultúra
folyamatos szakmai fejlődési lehetőség (karrier)
versenyképes jövedelem
teljesítményarányos prémium
szakmai tanfolyamok, tréningek
nyelvtanulási lehetőség
sportolás támogatása

Elvárásaink:
•
•
•
•
•
•
•

egyetemi/főiskolai végzettség elsősorban
gépészmérnök/villamosmérnök/műszaki
menedzser, illetve közgazdász szakokon
kommunikációs szintű angol nyelvtudás
(német előnyt jelent)
jó kommunikációs készség
jó együttműködő készség
jó problémamegoldó képesség
folyamatos tanulás iránti igény
szakmai elhivatottság

A Te sikertörténeted hol kezdődik? Jelentkezz most!
Magyar és angol nyelven megírt, fényképes önéletrajzodat az alábbi e-mail címre juttasd el a pozíció (érdeklődési
terület) megjelölésével: hr_miskolc@hu.bosch.com
Jelentkezésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy a Robert Bosch Energy and Body Systems és a Robert Bosch Power Tool Kft. az általam a jelentkezés során
megadott személyes adataimat (továbbiakban: adatok) a társaság munkaerő toborzási tevékenysége céljából az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseivel összhangban kezelje. Az adatok a Robert Bosch Energy and Body Systems és a Robert
Bosch Power Tool Kft. humán erőforrás osztályának, valamint a jelentkező képzettségének és tapasztalatának megfelelő szakmai szervezeti egységnek,
illetve a szakmai alvállalkozóknak a munkatársai ismerhetik meg. A Robert Bosch Energy and Body Systems és a Robert Bosch Power Tool Kft. az adatokat
szakmai alvállalkozóinak továbbíthatja. Az adatokat, amennyiben Ön azok törlését korábban nem kéri, a rendelkezésre bocsátástól számított 5 (öt) év múlva
töröljük. Adatainak kezeléséről tájékoztatást, illetve adatainak helyesbítését vagy törlését az alábbi címen kérheti: Robert Bosch Energy and Body Systems
és a Robert Bosch Power Tool Kft. 3526 Miskolc Robert Bosch park 1-3., vagy hr_miskolc@hu.bosch.com

26.

CLAAS Hungária Kft.

STAND

Cég neve: CLAAS Hungária Kft.

Tevékenységi terület:
mezőgazdasági gépgyártás

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn u. 1.

A német családi tulajdonban lévő, világszerte 10 000 főt foglalkoztató CLAAS csoport a világ egyik vezető mezőgazdasági
gépgyártó vállalata. Innováció, szigorú és következetes minőségpolitika, vevőközpontúság: a Csoport magas színvonalat
képvisel és erős versenyt diktál.
A magyarországi gyár Törökszentmiklóson, a kombájnokra szerelhető vágóasztalok és vágóasztal-szállító kocsik fejlesztési
és termelési központjaként, közel 800 főnek nyújt stabil, kihívásokkal teli munkát.
Szeretnél ipari körülmények között fejlesztéssel, kísérletezéssel foglalkozni?
Aktív résztvevője lennél a termékelőállítási folyamatoknak?
Érdeklődsz a minőségügyi rendszerek, folyamatauditok iránt?
Karrieredet az ellátási lánc management működtetésében képzeled el?
Fedezd fel vállalatunkat és saját jövőbeli lehetőségeidet!
Állj be közénk!
Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: /
Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, számvitel, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, tervezés, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
Konstruktőr

gépészmérnök, mechatronikai mérnök

GÉIK

Minőségbiztosítási mérnök

gépészmérnök, műszaki menedzser

GÉIK

Logisztikai mérnök

gépészmérnök, műszaki menedzser, közgazdász

GÉIK

Gyártástámogató mérnök

gépészmérnök, műszaki menedzser

GÉIK

Festőtechnológus

vegyész, vegyészmérnök

GÉIK

közgazdász

GTK

✓ Gazdasági trainee
Szükséges nyelvtudás és szintje:
kommunikációs szintű német és/vagy angol

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail, posta
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és idegen nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél
Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, családi rendezvények, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Széchenyi
Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás,
egészségpénztári hozzájárulás, üdülés
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakorlat

HR osztály

Toborzás – Kiválasztás

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn u. 1.
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33.

COLOPLAST

STAND

Cég neve: Coloplast Hungary Kft.

Tevékenységi terület:
gyógyászati segédeszközök gyártása

Székhely: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 15.

A Coloplast A/S 1957-ben Dániában alakult és tevékenységünket sztómaterápiás eszközök gyártásával kezdtük. A Coloplast
termékei ma már ismertek a nemzetközi piacon és 8000 főt foglalkoztatunk a világ szinte minden országában.
Cégünk kultúrája vonzza és megbecsüli az energikus, jó szakembereket, akik elkötelezettséget és elhivatottságot éreznek
üzleti filozófiánk iránt. Elfogadjuk és tiszteljük a különbözőséget, és felelősségteljesen cselekszünk mind szociális, mind
környezetvédelmi, mind üzleti szempontból.
Arra törekszünk, hogy tevékenységünkben a legjobbak legyünk, ily módon biztosítunk vevőink, munkatársaink és részvényeseink számára nagyobb növekedést, kiemelkedő eredményeket.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 5 / 3

Coloplast a világban
A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati

Innováció

segédeszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik.

Termékeink fejlesztésekor legfontosabb irányelvünk a

Vállalatunk 2007-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

felhasználók fájdalmának csökkentése és a termékek minél

Ezen időszak folyamatos termék- és gyártásfejlesztései tették

diszkrétebben történő felhasználása.

Milyen területeken kínál állást: termelés, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, műszaki

lehetővé, hogy vállalatunkat a világ kórházainak és egészségügyi

Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)

intézményeinek vezető beszállítójaként tartsák számon.

Projekttámogató mérnök

műszaki

GÉIK

cselekvésünket és gondolkodásmódunkat, melyek a

A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt,

következők: Szoros kapcsolat, hogy jobban megértsünk

melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi problémákkal

másokat. Elkötelezettség, hogy változást idézzünk elő. Tisztelet

élő emberek életét könnyítik meg. Felhasználóinkkal

és felelősség, hogy ezek az elvek vezéreljenek bennünket.

műszaki

GÉIK

Termeléstámogató mérnök

gépészmérnök

GÉIK

Minőségbiztosítási mérnök

műszaki

GÉIK

szorosan együttműködve olyan megoldásokat fejlesztünk ki,

műszaki

GÉIK

melyek megfelelnek speciális igényeiknek. Ezt hívjuk intim

Szakmai és egyéb elvárások:
felsőfokú / egyetemi műszaki végzettség
Szükséges képességek:
önálló és felelősségteljes munkavégzés, jó problémamegoldó- és kommunikációs készség, nyitottság, megbízhatóság, terhelhetőség
Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikációképes angol nyelvtudás
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben küldött önéletrajzzal
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű önéletrajz, motivációs levél

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési
támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi
Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás,
egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, saját képzési
rendszer, előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj,
szakmai gyakorlat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Társaságunk értékei határozzák meg egyéni és közös

Meghallgatni és válaszolni

Stratégiai beszerző

✓ Mérnök gyakornok

Vállalati kultúránk, értékeink

egészséggondozásnak. Üzletágaink: sztómaterápia, urológia

Meggyőződésünk, hogy a sikerhez vezető út rövidebb, ha
közben kellemesen érezzük magunkat.

és kontinencia, seb- és bőrkezelés. Világszerte több mint 8000
embert foglalkoztatunk.

Coloplast Magyarországon
(Tatabánya-Nyírbátor-Tata)

Elérhetőségeink:
Tatabánya:

tel.: 34/520-500
huhr@coloplast.com

A dániai cég leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 2001
szeptemberében kezdte meg termelését Tatabányán. Közel 1300
dolgozó alkalmazásával 3 termelési csarnokban készítjük magas

Nyírbátor:

4300 Nyírbátor, Coloplast u. 2.
tel.: 42/886-300

színvonalú termékeinket. Itt elért sikereinknek is köszönhetően

hunyb@coloplast.com

2007 őszén átadásra került a nyírbátori telephelyünk, ahol
860 munkavállaló alkalmazásával készülnek termékeink. 2010

2800 Tatabánya, Búzavirág u. 15.

Tata:

áprilisától pedig tatai telephellyel indítottuk el a jelenleg már

2890 Tata, Barina u.1.
www.coloplast.com

200 főt foglalkoztató logisztikai, csomagolási és disztribúciós
központunkat. Modern skandináv vállalati kultúránk a régió egyik

Kapcsolat

vonzó és meghatározó munkáltatójává tette vállalatunkat.
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Véghelyi Ildikó

HR vezető – Tatabánya

+36 34 520 500

huhr@coloplast.com

Gurbánné Nagy Beáta

HR vezető – Nyírbátor

+36 42 886 300

hunyb@coloplast.com

Cím: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 15., 4300 Nyírbátor, Coloplast u. 2.
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Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical
conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their
special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, urology and continence care
and wound and skin care. We operate globally and employ more than 8,500 people.
The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2014-03.
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebæk
Tel: +45 49111111

www.coloplast.com

11.

Continental Fejlesztési Központ és Gyár
Cég neve: Continental Automotive Hungary Kft.

STAND

Tevékenységi terület: autóipari beszállító

Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 6-8.
Fejlesztési Központunk és gyárunk Veszprém megye legeredményesebb vállalatát alkotják. A fejlesztési központban
és a hozzá tartozó gépjármű-tesztpályán az elektronikus vezérlésű fékrendszerek és azok komponenseinek fejlesztésén
és tesztelésén dolgozunk.
Termékeink – szinte minden gépjármű márkában megtalálhatóak a világon – elsősorban gépjármű menetbiztonsági
rendszerek részegységei, ezen belül különböző fékszenzorok
és egyéb érzékelők.
Munkatársaink fontosak számunkra, támogatjuk őket
szakmai fejlődésükben, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a

szakmai tudás folyamatos bővítése mellett a személyes hatékonyság növelésére, a speciális műszaki ismeretek átadására
és a nyelvtudás folyamatos fejlesztésére.
2010-ben a Continental támogatásával a Pannon Egyetemen megkezdődött a Járműrendszertechnikai mesterképzés,
ahol a jövő autóipari mérnökei elsajátíthatják a legújabb autóipari rendszerek tervezéséhez és integrálásához szükséges
ismereteket.
A képzésről bővebben:
http://felvi.mk.uni-pannon.hu/jarmu

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 40 / 15
Milyen területeken kínál állást: gyártás, fejlesztés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
Szoftver minőségbiztosítási mérnök

informatikai mérnök/villamosmérnök

GÉIK

Szoftverfejlesztő mérnök

informatikai mérnök/villamosmérnök

GÉIK

Fröccsöntő mérnök

gépészmérnök

GÉIK

Beszállítói minőségbiztosítási mérnök

gépész- vagy villamosmérnök

GÉIK

Projekt minőségbiztosítási mérnök

gépész- vagy villamosmérnök

GÉIK

Hidraulika tesztmérnök

gépészmérnök

GÉIK

Járműteszt-mérnök

járműgépész mérnök vagy gépészmérnök

GÉIK

Termékfejlesztő mérnök

gépész- vagy villamosmérnök

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: autóipar iránti elhivatottság
Szükséges nyelvtudás és szintje:
angol nyelvtudás magabiztos kommunikációs szinten
Egyéb elvárások: ISO/TS 16949 ismerete, SAP ismeret
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mailben a karrier.veszprem@continental-corporation.com címen
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol és magyar nyelvű önéletrajz és motivációs levél
Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Kapcsolat

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft): 250 000-300 000

Béren kívüli juttatások: sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési támogatás, iskolakezdési
támogatás, cafeteria rendszer, karácsonyi
csomag, karácsonyi bónusz, Profit scharing,
nyelvtanulás a munkahelyen
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség,
Specialista oldalirányú fejlődési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Béndek Katalin

toborzási koordinátor

+36 88 540 166

katalin.bendek@continental-corporation.com

Fribért Csilla

toborzási koordinátor

+36 88 540 944

csilla.fribert@continental-corporation.com

Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 6-8.
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40.

DENSO

STAND

Cég neve: DENSO Gyártó Magyarország Kft.

Magyarország

Tevékenységi terület:
gépjárműalkatrész-gyártás

Székhely: Székesfehérvár

A DENSO – mely 1949-ben a Toyota vállalatcsoporból kiválva alakult meg Japánban – mára vezető autóipari beszállítóként
van jelen a világ számos országában. Fejlett technológiáival a világ legnagyobb autógyárainak állít elő autóipari rendszereket
és alkatrészeket.
Magyarországi vállalatunk 1997-ben alakult Székesfehérváron. 70 000 m²-es üzemünkben üzemanyag-ellátó rendszerelemek, rendszervezérlő egységek gyártása folyik, a következő technológiák alkalmazásával: öntés, hőkezelés, kovácsolás,
megmunkálás, összeszerelés, kalibrálás, tesztelés.
Ha szeretnéd az elméleti tudásodat a DENSO-nál kamatoztatni, csatlakozz hozzánk! Lendületes, fiatal csapatunkba
olyan elkötelezett, magasan szakképzett kollégákat keresünk, akik képesek önállóan, felelősségteljesen, precízen munkát
végezni.
Cégünkről és az általunk kínált lehetőségekről további információkat az állásbörze idején kollégáinktól kaphatsz
standunkon.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: aktuális igény szerint
Milyen területeken kínál állást: gyakornoki program, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, beszerzés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Folyamatmérnök

gépészmérnök

GÉIK

✓ Gyártástámogató mérnök

gépészmérnök

GÉIK

✓ Vevői kapcsolattartó mérnök

műszaki végzettség – gépészmérnök előnyt jelent

GÉIK

✓ Beszállítói kapcsolattartó mérnök

műszaki végzettség – gépészmérnök előnyt jelent

GÉIK

✓ Logisztikus

logisztikai, műszaki, gazdasági

GTK, GÉIK

✓ Beszerző

logisztikai, műszaki, gazdasági

GTK, GÉIK

Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú, aktív angol nyelvtudás

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési
támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi
Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás,
egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
a jelentkezők önéletrajzát a job@denso.hu címre várjuk
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei: több körös személyes interjú

Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

• JAPÁN AUTÓALKATRÉSZGYÁRTÓ
A VILÁG 32 ORSZÁGÁBAN
• 1997 ÓTA SZÉKESFEHÉRVÁRON
• KÖZEL 5000 MUNKAVÁLLALÓ
• VEVŐINK, TÖBBEK KÖZÖTT:
TOYOTA, GM, FORD, JOHN DEERE,
PERKINS, NISSAN,
VOLVO, PSA, VOLKSWAGEN
CSOPORT, SUZUKI

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ, LÉGY
RÉSZESE EGY DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ
VÁLLALAT SIKEREINEK!
Tudj meg többet a DENSO-ról és
a nálunk kínálkozó lehetőségekről!

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat,
mérnök gyakornok program gépészmérnök
hallgatók részére
Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Bresák Judit

HR Specialista

+36 30 404 9039

+36 22 552 099

j.bresak@denso.hu

Cím: 8000 Székesfehérvár Holland fasor 14.

Web: www.denso-local.com/hungary

www.denso-local.com/hungary
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61.

ELECTROLUX

STAND

Cég neve: Electrolux-Lehel Kft.

Tevékenységi terület: háztartási elektromos
készülékek gyártása és forgalmazása

Székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.

Az Electrolux Lehel Kft. ma Magyarország egyik legnagyobb ipari vállalata, és mint ilyen, meghatározó szerepet tölt be
az ország ipari exportjában. Az Electrolux Lehel Kft. jelenleg több mint 3500 főt foglalkoztat és – elsősorban a térségből
származó – beszállítóin keresztül további 2 500 főnek biztosít munkalehetőséget.
Az Electrolux csoporton belül Magyarország mind piaci, mind termelési szempontból stratégiai szerepet élvez, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint hogy a legfontosabb európai gyártóbázisok Jászberényben és Nyíregyházán találhatók. A vállalat
fő profilját a hűtő- és fagyasztószekrény, fagyasztóláda, valamint a porszívógyártás adja. Budapesten található az Electrolux
háztartási készülékek és professzionális konyhák és mosodák értékesítési divíziója, illetve a porszívók és háztartási kisgépek
globális logisztikai központja. A termékfejlesztések során elsődleges szempont a környezetbarát működés, és folyamatosan
dolgoznak azon is, hogy a készülékek gyártása a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon. Az Electrolux a fogyasztóknak
is számos megoldást kínál, amelyek segítségével csökkenthető az energia- és vízfogyasztás, és ezzel együtt az ökológiai
lábnyom.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást: 10 fő
Milyen területeken kínál állást:
minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, gépészmérnök, villamosmérnök, logisztikai mérnök
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
Aktuális információk a standon

felsőfokú

Szakmai és egyéb elvárások: felsőfokú szakirányú szakképzettség
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol - középfok
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű önéletrajz és motivációs levél
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés
támogatása, üdülés, képzési támogatás,
Erzsébet-utalvány
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Szabó Ildikó

vezető felvételi munkatárs

+36 57 416 203

ildiko.szabo@electrolux.hu

Takács Tímea

HR Specialista

+36 42 594 852

timea.takacs@electrolux.hu

Fekete-Lékó Andrea

HR Specialista

+36 57 416 324

andrea.fekete-leko@electrolux.hu

Cím: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.
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28.

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport
Cég neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport

STAND

Tevékenységi terület: áramszolgáltatás

Székhely: Budapest - Miskolc, Eger, Gyöngyös

Társaságcsoportunk sokféle áramszolgáltatói feladattal várja a villamosenergia-rendszerek szakirányon végző villamosmérnököket és közgazdászokat. Mivel fontosnak tartjuk fiatal munkatársaink magas szintű képzettségét és motiváltságát,
már az egyetemi évek alatt el kívánjuk kezdeni ennek kialakítását. Hallgatóknak szánt Energia Pálya Programunk többféle
lehetőséget kínál gyakorlati tapasztalatszerzésére. Gyakornoki programunk pedig a frissdiplomásoknak nyújt lehetőséget
arra, hogy többféle munkakörben is kipróbálhassák magukat. Az MSc-re készülők Ösztöndíj programunkra pályázhatnak,
amellyel szakmai és anyagi segítséget kívánunk nyújtani tanulmányaikhoz.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 8 / 8
Milyen területeken kínál állást: kontrolling, marketing, műszaki, tervezés, beszerzés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Gyakornok

villamosmérnök

GÉIK

✓ Gyakornok

közgazdász

GTK

Szakmai és egyéb elvárások: villamos energiarendszerek ismerete
Szükséges képességek:
üzletközpontúság, nyitottság, együttműködő készség
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol / német; középfok
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mailben, a www.energiakarrier.hu oldalon
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: a jelentkezési lap kitöltése, önéletrajz, motivációs levél (a linken feltölthető)

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
200 000–250 000
Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, Erzsébet-utalvány,
nyugdíjpénztári hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek:
továbbképzés, saját képzési rendszer
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Bánhegyesi Attila

személyzetfejlesztési munkatárs

+36 1 238 3250

attila.banhegyesi@elmu.hu

Web: www.energiakarrier.hu
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1.

Ericsson

STAND

Cég neve: Ericsson Magyarország K+F Központ

Tevékenységi terület:
telekommunikáció, K+F

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20.

TE +  ERICSSON = nyerő kombináció  
A hálózatba kapcsolt világ csupán a kezdet. Az elhivatottságod meghatározza, mi jön ezután!
Fedezd fel, mitől leszel TE + ERICSSON nyerő kombináció.
Szeretnél olyan vállalatnál dolgozni, amelyik a jövő trendjeit alakítja?
Mit szeretnél elérni az életben és a karrieredben? Az Ericssonnál mi megadjuk a lehetőséget, a támogatást és a képességet
arra, hogy teljesítsd azt, ami benned van és hogy elérd a céljaid.
Az Ericsson Magyarország az ország legnagyobb telekommunikációs és informatikai kutatással, szoftver- és hardverfejlesztéssel foglalkozó vállalata. Tevékenységében példaértékű az oktatás–alapkutatás–alkalmazott kutatás–ipari megvalósítás láncolata. A K+F tevékenységen felül a vállalat a Magyar Telekom mobilhálózatának kizárólagos, valamint vezetékes
hálózata jelentős részének szállítója. Az üzleti területhez tartozó régiós mérnöki szolgáltató központban magasan képzett
mérnökök a világ számos országában vesznek részt távközlő rendszerek kiszolgálásában, projektek megvalósításában, különböző rendszerek integrációjában és támogatásában.
Csatlakozz hozzánk és fedezd fel, mitől leszel TE + ERICSSON nyerő kombináció!

Idén ennyi diplomás számára kínál állást: 50
Milyen területeken kínál állást: informatika, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, műszaki
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Szoftverfejlesztő

informatika / villamosmérnök

GÉIK

✓ Rendszertesztelő

informatika / villamosmérnök

GÉIK

✓ Systems Engineer

informatika / villamosmérnök

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások:
felsőfokú képzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfok
Hogyan történik az állásra jelentkezés: rdjob@ericsson.com-on keresztül vagy a honlapunkon www.ericsson.hu/jobs
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz angol/magyar
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Erzsébetutalvány, Széchenyi Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás, egészségpénztár-hozzájárulás, nyugdíjpénztár-hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat
Név

Beosztás

E-mail

Nagy Nikoletta

HR Assistant

rdjob@ericsson.com

Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20.
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57.

evosoft

STAND

Cég neve: evosoft Hungary Kft.
Székhely:
1117 Budpapest, Kaposvár u. 14–18.; 3526 Miskolc, Arany János tér 1/I.

Tevékenységi terület:
szoftverfejlesztés

Az evosoft 100%-ban az evosoft GmbH tulajdona, amely a Siemens csoport tagja. Német ügyfelünk stratégiai fontosságú
partnere vagyunk, a Siemens valamennyi szektorában – így az ipari automatizálás és hajtástechnika, a vasútautomatizálás,
az orvostechnológia, valamint az energia – jelen vagyunk projektekkel. Büszkék vagyunk arra, hogy évek óta Magyarország
vezető szoftverházaként tartanak minket számon, az informatikai terület egyik legstabilabb munkaadójaként. Jelen vagyunk
a legtöbb magyarországi műszaki felsőoktatási intézményben előadóként és szakmai programok támogatójaként, továbbá
saját ösztöndíjprogramunkkal is támogatjuk a diákokat.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 20 / 20
Milyen területeken kínál állást: informatika, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás

 IĐV F¨J NLVY OODODWL KDQJXODWEDQ V]DNPDL WRY EEN¨S]¨VHN IRO\DPDWRV IHMOĐG¨V ¨OKHWĐ PXQNDNµUQ\H]HW
YHUVHQ\N¨SHVƩ]HW¨V¨VV]¨OHVNµUİMXWWDW VRN(]FVDNQ¨K Q\GRORJDEE²ODPHO\HWHJ\HYRVRIWRV¨UH]DPLNRUQDS
PLQWQDSEHMµQGROJR]QL
Y DUNRNES JHU¤SDKDRDM RHJDQDR TS@S IQS AD J±YDK  ¤U @K@SS  EČR JHR B¤FAČK JNLNKX   EČR UKK@K@SS MČSSD JH
L@FS -DLU¤KDSKDM GNFX@YDKLµKS¤UDJADMQDMCQD@YDKRČGDKXDMRYDQDODK@!TC@ODRS!TRHMDRR)NTQM@KKDFM@FXNAA
RYNESUDQEDIKDRYSČJDS±RRYDFYČKHRSIM 'NFX@MJDKKDKJ¤OYDKMHDFXRHJDQDRSDBGMNK®FH@HB¤FLHMCDMM@OI@HS
$] RUYRVWHFKQLNDL JD]DW PXQNDW UVDL PHJEHV]¨O¨VW
WDUWDQDN
Y DKLµKS ¤UDJADM @ SDQ·KDS JNLNKX UKSNYRNJNM LDMS
JDQDRYS·K  @ JK@RRYHJTR RYNESUDQEDIKDRYS¤RH L®CRYDQDJ
GDKXDSS HLLQNM @Y DFXHJ @FHKHR L®CRYDQS@M  @ 2"14,
IS¤JRY@AKX@HJ±Y±SSEDIKDRYSDMDJ

$] HYRVRIW D 0LFURVRIW OWDO V]HUYH]HWW :7:  ²U V
SURJUDPR]²LYHUVHQ\IĐW PRJDW²MD
UDQRDMXDM@RY@JL@KDFINAAI@HL¤QJČYSDJLDFDFXLR
R@K BR@O@S J±YDKEČUDK

(J\LNOHJ¹MDEESURMHNW»QN+70/DODS¹PRELODONDOPD] VIHMOHV]W¨V DPL HJ\DU QW PİNµGLN $QGURLG ¨V L26
DODS¹RNRVWHOHIRQRNRQW EODJ¨SHNHQ
Y@KJ@KL@YRDFXSUNKQ®K@KJ@KL@YG@S®ƦNSS@LDMDCYRD
KČRYNESUDQ @LDKKXDKJ¤ODRDJEDK·FXDKMH@JQ@LHKKH®R
-¤LDSNQRYFSDKIDRU@RµSHOKX@QDMCRYDQ¤S

%0(5RERQ$87YHUVHQ\ŘIĐW PRJDW²HYRVRIW
ś$FX HKXDM JNLNKX L¤QM±JH RY@JSTCRS LDFJ±UDSDKČ
UDQRDMX M@FXA@M GNYYIQTK @ G@KKF@S®J EDIKČC¤R¤
GDY  ,HTSM @Y HMENQL@SHJ@H HO@Q KDFM@FXNAA ¤QS¤J¤S @
L¤QM±J±JRY@JSTCR@IDKDMSH J±SDKDRR¤F·MJMDJ¤QDYS·J@
1NANM 43SLNF@SRS Ś#Q 5Q@CX/¤SDQ
www.robonaut.hu

Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
C# fejlesztő

informatika

GÉIK

Senior C# fejlesztő

egyetemi, informatika

GÉIK

Tesztmérnök

egyetemi, informatika

GÉIK

MSSQL szerverfejlesztő

egyetemi, informatikai

GÉIK

Senior MSSQL fejlesztő

egyetemi, informatikai

GÉIK

ASP.NET tesztelő

egyetemi, informatikai

GÉIK

ASP.NET fejlesztő

egyetemi, informatikai

GÉIK

ASP.NET Architect

egyetemi, informatikai

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: informatikai végzettség

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, családi rendezvények, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya,
iskolakezdési támogatás, egészségpénztári
hozzájárulás

Szükséges képességek: C# és/vagy MSSQL tudás
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol és/vagy német
Egyéb elvárások: jó kommunikációs készség
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
evosoft-allas@evosoft.com e-mail címre
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz magyar és egy idegen nyelven

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, külföldi
gyakorlatszerzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
ösztöndíj, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Karczagi Alexandra

HR-konzultáns

+36 30 670 3585

alexandra.karczagi@evosoft.com

Lévainé Halmos Kata

HR-konzultáns

+36 30 329 9207

kata.halmos@evosoft.com

Szecsődiné Hadházy Zsuzsa

HR-konzultáns

+36 30 228 9749

zsuzsa.hadhazy@evosoft.com

Cím: 1117 Budapest
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19.

FGSZ ZRT.

STAND

Cég neve: FGSZ Zrt.

Tevékenységi terület:
csővezetékes földgázszállítás

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a hazai földgázellátás meghatározó szereplője. A MOL tulajdonában lévő, siófoki székhelyű
vállalat tulajdonolja és üzemelteti az ország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszert. Szállítási
rendszerüzemeltetői engedélye birtokában kizárólagos felelősségébe tartozik a hazai földgázrendszer összehangolt működtetése. Az FGSZ célja, hogy beruházásaival és fejlesztéseivel a lehető legnagyobb mértékben járuljon hozzá a hazai és regionális gázellátás biztonságának növeléséhez. A cég a sikeres vállalkozások rangsorában megyei és országos viszonylatban is
előkelő helyet foglal el. Magyarország ötszörös, Közép-Kelet-Európa háromszoros Legjobb Munkahelye.

ENERGIÁT
VISZÜNK A JÖVŐBE
AZ ÉLET MINDEN PILLANATÁBAN

Az FGSZ Zrt. 2014. évtől szakmai gyakorlati / ösztöndíj és mentoring programot indít a főiskolai/egyetemi
(BSc; MSc szakokon) tanulmányokat folytató, a kötelező tanrend szerinti szakmai gyakorlatot az FGSZ Zrt.-nél teljesítő
hallgatóknak.
A szakmai gyakorlatot kiválóan teljesítő hallgatóknak lehetőségük lesz a programra jelentkezni és abban részt venni.
Milyen területeken kínál szakmai gyakorlati / ösztöndíj / mentoring programban való részvételt:
az FGSZ Zrt. főtevékenységéhez, a csővezetékes földgázszállításhoz kapcsolódó területeken (olaj- és gázmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, gazdálkodás és menedzsment szakok). Szakmai gyakorlatra az MSc és BSc szakokon, az
ösztöndíj és mentoring programba elsődlegesen az MSc szakon tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezését várjuk.
Hogyan történik a szakmai gyakorlatra jelentkezés: e-mailben
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, kérelem, főiskolai/egyetemi igazolás a kötelező tanrend szerinti szakmai gyakorlat szükségességéről, leírás a szakmai
gyakorlatról, index fénymásolata
Egyéb lehetőségek: diplomamunka- és szakdolgozatírás

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Rátkainé Maximilián Tóth Tímea

Humán Erőforrás szakértő

+36 84 505 553

mratkaine@fgsz.hu

Dr. Siposné Dr. Virovecz Mária

Humán Erőforrás szakértő

+36 84 505 224

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.
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6.

F. Segura Hungária Kft.

STAND

Cég neve: F. Segura Hungária Kft.

Tevékenységi terület: közúti jármű- és
járműmotor-alkatrész gyártása

Székhely: 5000 Szolnok, Bánki Donát utca 1.

'4&(63")6/(«3*",'5

A valenciai székhelyű spanyol családi vállalkozás, az F. Segura Csoport közel 25 éve tervez és gyárt számos autómárka
– például a Ford, a Volvo, a Land Rover, a Volkswagen és a SEAT – számára motorhoz és autókarosszéria-elemekhez tartozó
fém alkatrészeket.
A vállalat egyetlen külföldi üzeme, az F.Segura Hungária Kft. a szolnoki Ipari Parkban található, 2009-ben kezdte meg
működését. A 12 000 m 2-nyi területen préselési, hegesztési, logisztikai, raktári tevékenység folyik. A gyárban az Európában
egyedülálló kétezer tonnás transzfer prés mellett progresszív prés, továbbá korszerű félautomata és automata hegesztőrobot
berendezés működik.

Milyen területeken kínál állást: termelés, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, beszerzés
Szakmai és egyéb elvárások:
egyetemi diploma megléte, angol nyelvtudás

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
200 000–250 000

Szükséges képességek:
rendszerszemlélet, problémamegoldó-képesség, csapatszellem

Béren kívüli juttatások:
közlekedés támogatása, Erzsébet-utalvány

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, kommunikációs szint

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, saját képzési rendszer,
előrelépési lehetőség

Egyéb elvárások: Szolnok közeli lakhely, vagy költözési hajlandóság
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
szakmai gyakorlat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
szakmai önéletrajz magyar és angol nyelven

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Molnár Ágnes

Hr asszisztens

+36 56 887 730

+36 56 887 760

amolnar@fsegura.com

Markovits Tamás

Hr vezető

+36 56 887 730

+36 56 887 760

tmarkovits@fsegura.com

Cím: F.Segura Hungária Kft 5000 Szolnok, Bánki Donát utca 1.
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25 éves tapasztalat az autóalkatrészgyártásban
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36.

GENERAL ELECTRIC
Energy Management üzletág
3600 Ózd, Dózsa György út 54.

STAND

Water & Process Technologies üzletág
2840 Oroszlány, Bláthy O. u. 4.

A General Electric 1989 vége óta sikeresen működik Magyarországon, mára a cég mind a nyolc fő üzletága aktív hazánkban. Jelenleg a GE a legnagyobb amerikai munkáltató (több mint 13 000
munkatárs), és befektető, valamint az egyik legnagyobb exportőr
Magyarországon.
A GE Energy Management üzletágának ózdi gyára több, mint
ezer fős létszámával kismegszakítók és életvédelmi berendezések
gyártásával foglakozik. A gyártást két további telephely támogatja:
a 160 fős budapesti telephelyünk főként pénzügyi, logisztikai és
ügyfélkapcsolati feladatokat lát el, továbbá a 10 fős nagykanizsai
vámraktár felelős a termékek kiszállításáért.

Power & Water üzletág
2112 Veresegyház, Kisrét utca 1.

A GE Power & Water 2001-ben átadott, teljesen digitalizált veresegyházi telephelyén több mint 1300 főt foglalkoztatunk és az
alábbi tevékenységeket végezzük: ipari gázturbinák összeszerelése,
égéstér- és turbina-állórész-alkatrészek gyárt ása, ipari gázturbinaalkatrészek felújítása, gázmotoros konténer összeszerelése, tartalékalkatrész-kereskedelem a világ majd minden országába.
A GE Water&Process Technologies üzletágának Oroszlányban
(Komárom-Esztergom megye) található 850 fős termelőüzeme
speciális ultraszűrő membránok gyártásával foglalkozik, melyek
főként ivóvíz- és szennyvízkezelésben használatos, csúcstechnológiát képviselő termékek. A cégnek ezen kívül Tatabányán található
mérnökirodája és kutató-fejlesztő központja, és pénzügyi központja
Budapesten.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 90 / 20
Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, HR, termelés, technológia, logisztika, minőségbiztosítás, beszerzés,
informatika, kontrolling, műszaki, pénzügy, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, LEAN
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Műanyagüzemi mérnök

gépészmérnök

GÉIK

✓ Gyártástámogató mérnök

gépész-, villamos-, vagy vegyészmérnök

GÉIK

✓ Minőségbiztosítási mérnök

minőségbiztosítási mérnök

GÉIK

✓ LEAN mérnök

gépész-, villamos-, vagy vegyészmérnök

GÉIK

✓ Pénzügy, kontrolling

közgazdász

✓ Logisztika

gépész-, villamosmérnök, és/vagy közgazdász

GTK

✓ Karbantartó mérnök

gépész, vagy villamosmérnök

✓ Termeléstervező / beszerző

közgazdász, műszaki menedzser

✓ Folyamatmérnök

gépész-, villamos-, vagy vegyészmérnök

GÉIK

✓ Informatikus

informatikai

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások:
magasszintű elméleti ismeretek, gyors tanulási képesség, rugalmasság,
terhelhetőség, 1–3 éves szakmai tapasztalat előnyt jelent
Szükséges nyelvtudás és szintje:
angol kommunikációs szintű nyelvtudás szóban és írásban

GÉIK
GTK, GÉIK

gatása, képzési támogatás, Széchenyi Pihenő
Kártya, nyugdíjpénztári hozzájárulás,
Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatás,
nyugdíjszolgáltató hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, külföldi gyakorlatszerzés,
továbbképzés, saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Hogyan történik az állásra jelentkezés: GE karrieroldal
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol és magyar nyelvű CV
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, Assessment Center
Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása,
egészségpénztári hozzájárulás, családi rendezvények, közlekedés támo-

Kapcsolat

GTK, GÉIK

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

Horváth Zsolt – Oroszlány

HR Manager – Supply Chain

+36 30 55 69 820

E-mail
zsolt.horvath1@ge.com

Deme Lajos – Ózd

Human Resources Leader

+36 48 575 841

lajos.deme@ge.com

Bárdos Judit – Veresegyház

Recruiting Manager

+36 28 587 567

judit.bardos@ge.com

Web: www.ge.com
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Karrier? Neked!
Karrier? Neked!
MOST!
MOST!

www.GEcareers.com

www.GEcareers.com

GE Energy Management
Energy
Management
GE GE
Power
& Water
Power
& Water Technologies
GE GE
Water
& Process

GE Water & Process Technologies

58.

Generali Biztosító

4.
STAND

STAND

Tevékenységi terület: vagyon-, gépjármű- és életbiztosítások, viszontbiztosítások, illetve egyéb pénzügyi
szolgáltatások értékesítése.
A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótársasága, a nemzetközi Generali Csoport tagja.
A Generali Csoport Európa egyik legnagyobb biztosítási szolgáltatója, valamint az első számú életbiztosító
Európában. A világszerte 80 ezer alkalmazottat foglalkoztató és több mint 60 országban 65 millió ügyféllel
rendelkező Generali Csoport piacvezető szerepet tölt be Nyugat-Európában és egyre fontosabb szereplője a
közép-kelet-európai és ázsiai piacoknak.
A Generali Biztosító célja, hogy tevékenyen óvja, és jobbá tegye az emberek életét, ehhez testreszabott és
elérhető biztosítási megoldásokat nyújt.
A Generali magas szintű biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére:
•

szolgáltatásaival hozzájárul ügyfelei életminőségének jobbá tételéhez, vagyonának és egészségének megőrzéséhez, jövőjének építéséhez

CV Online

A Generali Biztosító mint munkaadó:
•

hosszú távú, kölcsönös bizalmon alapuló szerződést köt munkatársaival.

•

nem csupán munkaadó, megbecsüli munkatársait. Támogatja a sokszínűséget. Befogadó és támogató munkahelyi környezettel ösztönözi a folyamatos tanulást és fejlődést. Munkatársainak
fejlesztése hosszú távú fennmaradásának a záloga.

•

nem csak beszél róla, de tesz is a közösségekért. Erős, fenntartható partnerségben működik
együtt a különböző üzleti csoportokkal és civil szervezetekkel.

•

nem csak ígérget, teljesíti is vállalásait. Hosszú távú, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot
ápol ügyfeleivel és partnereivel. Megbízható piaci szereplőként betartja ígéreteit.

•

nem zárkózik el, nyitott a világra. Kíváncsi és lelkes emberek alkotják a Generali csapatát, akik
nyitottan és innovatívan szemlélik a világot. A Generali Biztosító elfogadja a kihívásokat, szereti
a dolgokat több oldalról is megvizsgálni, hogy piacai legjobb megoldását dolgozza ki.

Ugyanakkor a Generali Biztosító munkatársaitól is megköveteli a magas színvonalú szakmai tudást, az új
ismeretek iránti nyitottságot és a magas szintű teljesítőképességet. Ezekhez a követelményekhez a céloknak
tökéletesen megfelelő képzési rendszert és reális díjazást párosít.
Milyen munkakör betöltésére keres munkavállalókat:
A Generali Biztosító várja azon fiatalos szellemű, dinamikus, rugalmas, a modern nagyvállalati kultúrát
ismerő vagy megismerni kívánó szakembereket, akik igénylik a folyamatos fejődést, a szakmai kihívásokat, és
úgy érzik, együtt többre képesek.
A Generali értékeli, aki nyitott az újra, maga is kezdeményez, hiszen a vállalat támogatja az innovatív ötleteket. Legfőbb tőkéje az ügyfelek bizalma, ezért munkáját mindenkor az ő igényeiket szem előtt tartva végzi, és
a leendő munkatársaitól is ezt várja.
Szakmai és személyes elvárások a leendő munkatársakkal szemben:
A Generali munkatársaitól megköveteli a magas színvonalú szakmai tudást, az új ismeretek iránti nyitottságot
és a magas szintű teljesítőképességet. Ezekhez a követelményekhez a céloknak tökéletesen megfelelő képzési
rendszert és reális díjazást párosít.
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23.

HAUNI Hungaria Kft

STAND

Cég neve: HAUNI Hungaria Gépgyártó Kft.

Tevékenységi terület: gépgyártás

Székhely: 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 72.

A Hauni Hungaria Kft. nemzetközi tevékenységet folytató gépgyártó vállalat a Dél-Dunántúl legnagyobb ipari munkaadója. Az előd Sopiana gépgyár 1994-ben vált a hamburgi Hauni AG leányvállalatává, a Körber-csoport tagjává, második
legnagyobb telephelyévé.
Mintegy 1000 dolgozó kiváló minőségű berendezések és termékek széles választékát állítja elő 52 000 négyzetméternyi
gyártóterületen a dohányipar számára.
A Hauni Hungaria Kft. kiemelkedő szakmai fejlődési lehetőséget és versenyképes juttatásokat biztosít munkatársai
számára.

Kreativitást
igénylő kihívások

Tevékenységünk a tervezéstől a termelésig, egyedi daraboktól a komplex gépekig terjed. Bármilyen széles is a spektrum,
egyetlen minőséget ismerünk: a legjobbat.

Tudás és szakértelem
Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből
/4
Innovatívfrissdiplomás:
technológiák, átfogó 20
szolgáltatások,
magas szintű

know-how-a Hauni világszerte vezető partnere a dohány-

Milyen területeken kínál állást:
iparnak. A vállalkozás egyedi gépgyártással foglalkozik, melylyel a vevői
igények minél
szélesebb körű
kielégítését
tűzte
termelés, vezetőutánpótlás / gyakornoki program,
logisztika,
műszaki,
tervezés,
beszerzés
ki célul. Több mint hatvan éves múltja garancia a minőségre,

megbízhatóságra. Anyavállalatunk
a Körber Csoport tagja,
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
( ✓ = frissdiplomás)

Konstruktőr
Lemeztechnológiai konstruktőr

melynek kizárólagos tulajdonosa a Körber Alapítvány, amely
számos projekt résztvevője, támogatója. Négy ágazatával
gépészmérnök / villamosmérnök
(papír-, szerszámgépek, gyógyszeripari csomagolórendszerek, dohányágazat) és közel 9000 munkatársával világpiac
gépészmérnök
és technológiavezető.

Csomagolási mérnök
Támogató mérnök

GÉIK
GÉIK

csomagolás / logisztika / szállítmányozás

GÉIK

gépészmérnök / villamosmérnök

GÉIK

ÖT ÜZLETÁG – ÖT PROFITCENTER

Műszaki értékesítő

gépészmérnök

A hamburgi vállalkozás
második
GÉIK

Kapcsolat

Öt üzletágunk (profitcenterünk): berendezés-, alkatrészgyárlegnagyobb telephelye a Hauni
tás, lemezüzem, gépgyártás, konstrukció, illetve a kiszolgáló
Hungaria Gépgyártó Kft.
területek összehangolt munkájának köszönhetően termékeCégünk az elmúlt másfél évtized
ink egyet jelentenek a minőséggel.
Szakmai és egyéb elvárások:
Béren kívüli juttatások:
képzési támogatás,
alatt látványos fejlődésen ment át
Legdinamikusabban fejlődő területünk a konstrukció, ahol
gépész szakmai ismeretek, 3D tervezőprogramok
ismerete
sportolás támogatása,
családi
rendezvények,
a közel
40 fős fiatal csapatunk megrendelés feldolgozással,
és jelentős
sikereket
értünk el.
fejlesztéssel, gyártástechnológia alapú konstrukcióoptimaKözel 850iskolakezdési
fős cégünk nagy hangsúlyt
közlekedés
támogatása,
Szükséges képességek: önálló munkavégzés lizálással, gyártástámogatással foglalkozik. Munkájukat
korfektet a magasan képzett szakembetámogatás
szerű informatikai eszközök és szoftveres háttér
(CAD, PLM,
rek felkutatására, alkalmazására.
FEM, egyéb szoftverek)
segíti. nyelv
Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikációképes
német/angol
A lehetőségek:
fejlődésre, előrelépésre mindig
Egyedi dohányipari berendezések tervezése Karrierfűződik a ne-és egyéb
adott a lehetőség, hiszen a jó ötlevükhöz (pl. bálaforgató, dohányszortírozó), földrengés bizHogyan történik az állásra jelentkezés:
nyelvtanulás,
továbbképzés,
külföldi viszik előre
tek, újító megoldások
tos kivitelek, melyek akár speciális vevői igényeknek,
higiéweb: https://jobs.koerber.de/cms/hu/karriere/allaspiac/
niai követelményeknek is megfelelnek. A gyártást
hegesztő
cégünket.
gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer,
és szerelő készülékek tervezésével támogatják, fejlesztési
Munkatársaink nyugat-európai szinA jelentkezéshez szükséges dokumentumok,projektekben
és azok nyelve:
vesznek részt az idegenanyagelőrelépési
kiválasztás és lehetőség
tű gépeken, modern eszközökkel és
vibrációs
szállítás
területén.
Specifi
kus
mérnöki
kompeönéletrajz, motivációs levél
módszerekkel
dogozhatnak kiváló
Lehetőségek
alsóbb
éveseknek:
tenciákkal rendelkeznek a dohánytechnológiában,
CAD
munkakörülmények között, s mindvégeselem analíziseknél, mechanikai szidiplomamunka-írás,
szakmai
gyakorlat
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt,programozásban,
vezető
pozícióknál
AC
ezt Pécsett.
mulációknál, lemez-, hegesztés-, méréstechnológiai ismeretekben, melyek folyamatos fejlődésünket biztosítják.

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Borka-Schmidt Szilvia

HR operatív csoportvezető

+36 72 567 917

szilvia.schmidt@hauni.com

Egyed Mihály

HR referens

+36 72 501 819

mihaly.egyed@hauni.com

Cím: 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 72.
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Egyediség, innováció, minőség

Ahol az ötletek megvalósulnak. A Hauni Hungaria a magas színvonalat
képviseli Magyarországon az egyedi gépgyártásban. Csúcstechnológiákkal
dolgozhatsz a tervezéstől a gyártásig. Izgalmas feladatok széles spektruma
– valósítsd meg ötleteidet!
Legyél Te is csapatunk tagja!

Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. · www.hungaria.hauni.com

39.

HRC Group

STAND

Cég neve: HRCV Kft.

Tevékenységi terület:
munkaerő-kölcsönzés és közvetítés,
diákmunka

Székhely: 2500, Esztergom, Jókai utca 8.; 3523, Miskolc, Jókai utca 10.,
1146, Budapest, Cházár András utca 2/d.

A HRC Group magas színvonalú munkaerő-kölcsönzési, közvetítési és outsorcing szolgáltatást nyújt rugalmas feltételekkel, 15 éves szakmai tapasztalattal és barátságos ügyintézéssel. Partnerünknek tekintjük mind megbízóinkat, mind az
álláskeresőket és elsődleges célunk mindkét oldal elvárásainak maradéktalanul megfelelni.
Folyamatosan bővülő megbízói körünkben megtalálhatóak nagy múltú, nemzetközi autó-, gyógyszer és fémipari vállalatok, valamint elektronikai gyártó cégek is.
A cégcsoport tagja saját iskolaszövetkezetünk, álláshirdető és -kereső oldalunk, tréningeket nyújtó, valamint megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos szolgáltatásainkat lefedő divíziónk is.
Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 40 / 29
Milyen területeken kínál állást: termelés, informatika, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás,
logisztika, műszaki, technológia, ügyfélszolgálat, HR, telekommunikáció, értékesítés, kereskedelem, beszerzés, adminisztráció, pénzügy, diákmunka
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
Üzemvezető

BSc, MSc

-

✓ Projektmérnök

BSc, MSc

GÉIK

✓ Folyamatmérnök

BSc, MSc

GÉIK

✓ Vegyészmérnök

BSc, MSc

MAK

✓ Szoftverfejlesztő

BSc, MSc

GÉIK

✓ Villamosmérnök

BSc, MSc

GÉIK

✓ Anyagmérnök

BSc, MSc

MAK

✓ Customer Service Representative

BSc, MSc

-

Sales Munkatárs

BSc

GTK

Szakmai és egyéb elvárások:
pályakezdő vagy 0–5 év szakmai tapasztalat

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
200 000–250 000

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, német kommunikációs szint

Béren kívüli juttatások:
a partner cafeteria szabályzata szerint

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
személyesen, e-mailen, webes felületen

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, munkaerő-közvetítés,
munkáltatóváltás

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat,
diákmunka
Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Nagy Endre

régióvezető

+36 30 583 1284

+36 46 322 892

nagy.endre@hrcv.hu

Lengyelné Katalin

irodavezető

+36 30 553 27 25

+36 46 322 892

miskolc@hrcv.hu

Cím: 3525 Miskolc, Jókai u. 10.
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17.

Hyginett Kft.

STAND

Cég neve: Procter & Gamble

Tevékenységi terület: gyártás

We are seeking candidates to the Procter & Gamble in Gyöngyös, Hungary for the
position of

Székhely: Gyöngyös

A Procter and Gamble 1837-ben egy szappan- és gyertyakészítő családi vállalkozásként indult az Egyesült Államokban.
Az azóta eltelt több mint 175 év alatt a világ egyik legnagyobb nemzetközi vállalatává fejlődött és napjainkban már a 160
országban forgalmazott háztartási és kozmetikai termékeket 70 országban gyártja. A kiváló minőségű termékek között
olyan magas színvonalú márkákat nyújt a vásárlóknak mint a Gillette, Old Spice, Pampers, Ariel, Jar, Lenor, Blend-a-med,
Always, Naturelle, Oral-B, Head&Shoulders, Pantene, Wella, Ambi Pur, Tide, Mr Proper, Duracell.
A Gyöngyösön induló új gyár már a kezdetekkor minden elképzelést felülmúlóan teljesített, hiszen a beruházás már
2012-ben a „Legjelentősebb Zöldmezős Beruházás” elismerésben részesült a Magyar Külgazdasági Hivataltól.
Gyöngyös az ország észak-keleti részén fekszik, 80 km-re Budapesttől. Az autópályának köszönhetően ez mindössze 50
perc utazási idő a fővárosból, így kiváló elhelyezkedést jelent az ellátási lánc szempontjából.
A gyöngyösi Hyginett Kft. a második magyarországi P&G gyár a csömöri – több mint 20 éve sikeresen működő, legnagyobb női higéniai termékeket előállító – gyár mellett. Jelenleg több mint 120 főt foglalkoztat és a világ számos országában
állít elő kiváló minőségű Pampers pelenkát az iparág legkorszerűbb technológiájával. A kedvező földrajzi fekvés, az infrastrukturális és logisztikai adottságok, a kiváló helyi munkaerő, valamint a kedvező üzleti lehetőségek voltak a legfontosabb
befolyásoló tényezők a beruházás gyöngyösi megvalósításában.

PROCESS ENGINEER
Gyöngyös Plant is one of the youngest P&G Plants, however the startup period was beyond everyone’s expectations. For this investment
P&G has received the ’Largest Greenfield Investment of 2012’ Award by the Hungarian Trade & Investment Authority.
Gyöngyös is the second Hungarian Hyginett Plant and employs currently over 120 people and growing continuously. This diaper factory
delivers top quality Pampers for a number of countries from Europa to Africa, focusing on safety, highly productivity, cost effective
operation and highest customers satisfaction.
We provide our employees competitive compensation and benefit package, great career opportunities, individual training
system, inspirational work environment using leading edge technology and challenging job with meaningful responsibility
from first day at work.

THE JOB SCOPE Our Engineers are responsible for inventing, reapplying and developing technologies, required to support the
production process of our world class consumer products. Through the use of state of the art technologies,
INCLUDES
equipment and work systems, we create a continuous stream of flexible, loss free, profit generating technologies
and initiatives, safely producing the most cost competitive products to meet a full range of consumer needs.
Where appropriate, we develop unique proprietary technologies or simply reapply what is proven, consistent
with the business requirements.

Ezeket a pozitívumokat kihasználva és a P&G eddigi sikerességét ötvözve biztos és hosszútávú munkalehetőséget teremt a régión belül. Felelősségteljes és kihívást jelentő álláslehetőséget, versenyképes kompenzációs és juttatási csomagot,
valamint széleskörű továbbképzési programokat biztosít a szakmai tapasztalattal rendelkező és pályakezdő jelentkezőknek
egyaránt.

Work will involve part or all of the following, depending on the size and complexity of the project:
•

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 3 / 3

Study technical feasibility and capital cost of proposed changes.

•

Prepare a design basis for the project, based on engineering studies, high end computer modeling and
simulation, economic evaluations and consultations with Manufacturing, Research & Development and
other contributing groups.

•

Lead new equipment start-ups in the production plants and train the production teams. Solve
equipment problems working closely with production staff on new or existing operations.

•

Specify and conduct acceptance tests on equipment purchased from vendors.

•

University or college degree in engineering preferably electrical, industrial or mechanical engineering

•

Fluent in English, both written and spoken

•

Strong leadership and collaboration skills

•

Good problem-solving skills and analytical thinking

•

Fresh graduate or 1-2 years of work experience on relevant field

Milyen területeken kínál állást: termelés, műszaki, technológia
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Folyamatmérnök

gépész / villamosmérnök

✓ Folyamatmérnök

műszaki végzettség

✓ Capital manager

GÉIK
-

mérnök végzettség

✓ SN Manager

-

mérnök végzettség

Szakmai és egyéb elvárások: felsőfokú végzettség (mérnöki diploma)
Szükséges képességek: jó helyzetfelismerő és döntéshozatali képesség, jó
vezetői és kommunikációs készség
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, minimum középfokon
Hogyan történik az állásra jelentkezés: recgyongyos.im@pg.com
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz (angol)

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, közlekedés támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya, nyugdíjpénztári hozzájárulás,
Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatás

WHAT WE OFFER •

Karrier- és egyéb lehetőségek:
külföldi gyakorlatszerzés, saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség
HOW TO APPLY

Kiválasztási rendszerük elemei: assesment center, interjú, teszt
Kapcsolat

EXPECTATIONS

Define and evaluate technical options for achieving business objectives.

•

Inspirational work environment using leading edge technology

•

Challenging job with meaningful responsibility from 1st day at work

•

Competitive compensation and benefit package

•

Individual coaching and long-term career planning including both home and international career
opportunities

•

Rich development program focusing on personal skills & professional development including individual
on-the-job and small group trainings both locally and abroad

Via email with the position name:

recgyongyos.im@pg.com
For more information and to apply, visit our career website and apply online via:

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dráviczki Zsuzsanna

Talent Coordinator

+36 37 801 633

draviczki.z@pg.com

www.ce.experiencepg.com

Miskolci Egyetemi Állásbörze 2014

Under “APPLY” choose “Hungary” to search for the position:
“Manufacturing – Process Manager / Gyongyos”
Or
Look for the position number: CEE00000988

Web: www.ce.experiencepg.com
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12.

IT Services Hungary Kft.
Cég neve: IT Services Hungary Kft.

STAND

Tevékenységi terület:
informatikai szolgáltatás

Székhely: Budapest, Neumann János u. 1/C

Jelentkezz Magyarország legnagyobb ICT-munkaadójához!
Az IT Services Hungary a T-Systems International magyar leányvállalata. Vállalatunk egyedülálló módon az ICTszolgáltatások teljes portfólióját nyújtja nemzetközi ügyfeleinknek. Hitvallásunk, hogy a szolgáltató szektorban a minőség,
a gyorsaság és gyakorlatilag minden mérhető paraméter alapja az emberi tényező és ezért megbecsüljük kollégáink szakmai
tudását.
Magyarország legnagyobb ICT munkaadója, az IT Services Hungary (ITSH) debreceni szolgáltató központja 2007-ben
kezdte meg tevékenységét a városban. Ma már több mint 1400 embernek ad munkát és további növekedést tervez az elkövetkezendő években. Mára a virtuális megoldásoknak köszönhetően számos olyan feladatot is ellátnak a debreceni telephely
munkatársai, amelyek több ezer kilométerrel távolabb keletkeznek.
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Tavaly több mint ezer munkatársunk ajánlotta ismerőseink az IT  Services Hungary-t mint kiváló munkahelyet.
Továbbra is keresünk németül és/vagy angolul beszélő, az informatikai iránt érdeklődő új kollégákat, akik szívesen
kamatoztatnák tudásukat nemzetközi környezetben!
Valódi szakmai karriert keresel?
Jelentkezz hozzánk!

Milyen területeken kínál állást: informatika, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, ügyfélszolgálat, HR, telekommunikáció, adminisztráció
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
Service Desk Agent

anglisztika, germanisztika

BTK

Rendszer adminisztrátor

-

GÉIK

Alkalmazás adminisztrátor

-

GÉIK

Hálózat üzemeltető

-

GÉIK

SDM támogató munkatárs

-

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások:
idegen nyelv(ek) ismerete, informatikai ismeretek
Szükséges képességek: pozíció elvárásaitól függően változó
Szükséges nyelvtudás és szintje:
angol és/vagy német, minimum középszinten
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
online módon, a weboldalunkon: www.itsh.hu
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz: angol és/ vagy német
Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi
rendezvények, közlekedés támogatása, üdülés, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány,
iskolakezdési támogatás, egészségpénztári
hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
szakmai gyakorlat

TÉGED IS VÁR MAGYARORSZÁG
LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA!
Az IT Services Hungary Kft. hazánk legnagyobb és legdinamikusabban fejlĩdĩ ICT-munkaadójaként
folyamatosan várjuk Debrecenben informatikai szakemberek vagy az informatika iránt érdeklĩdĩ, idegen
nyelveket beszélĩ pályázók jelentkezését.
IT SERVICES HUNGARY. VALÓSZÍNļLEG A LEGIZGALMASABB ICT-MUNKAHELY.

Kapcsolat: www.itsh.hu

www.it-services.hu
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5.

JABIL

STAND

Cég neve: Jabil Circuit Magyarország Kft.

Tevékenységi terület:
elektronikai szerződéses gyártás

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor u. 1.

Az 1966-ban az USA-ban alapított Jabil a világ első számú elektronika vállalatainak beszállítója. Tiszaújvárosban 2000 óta
van jelen magas technológia színvonalú termékeket gyártva az autóipar, távközlés, telekommunikáció, szórakoztató elektronika, környezetbarát technológia, orvoselektronikai szegmensen belül. Jelenleg a magyarországi GDP és export jelentős
hányadát adó elektronikai ipar meghatározó vállalata, az Észak-magyarországi régió egyik vezető gazdasági szereplője.
A hazai cégek top 50-es listáján szerepel évek óta.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: /
Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, számvitel, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, tervezés, HR,
jog, beszerzés, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Ipari mérnök

gépészmérnök, villamosmérnök

GÉIK

✓ Tesztmérnök

gépészmérnök, mechatronikai mérnök

GÉIK

✓ Minőség biztosítási mérnök

gépészmérnök, villamosmérnök

GÉIK

gépészmérnök, villamosmérnök

GÉIK

Gyártómérnök
Szakmai és egyéb elvárások: diploma

Szükséges képességek: jó kommunikációs készség, csapatmunka
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol (közép)
Hogyan történik az állásra jelentkezés: www.jabil.com
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
CV - angol, magyar

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési
támogatás
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Mózsik Gábor

Corporate toborzó és HR generalista

+36 49 548 809

+36 49 548 546

gabor_mozsik@jabil.com

Nagy Renáta

HR Munkatárs

+36 49 548 638

+36 49 548 546

renat_nagy@jabil.com

Cím: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor u. 1.
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Web: www.jabil.com
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22.

Johnson Electric Magyarország
Cég neve: Johnson Electric Magyarország Kft.

STAND

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: Ózd, Bolyki Tamás út 44., Hatvan, Szepesi Béla u. 7.

A Johnson Electric csoport tagjai vagyunk, a világ egyik vezető hajtómű-alrendszer és hajtóműalkatrész-ellátójának, mely
az autóipar, az általános ipar és az orvosi berendezések piaci szegmensén tevékenykedik vevői szolgálatában. A vállalat
központja Hongkongban található, és több mint 40 000 munkavállalója van 23 országban világszerte.

We are part of Johnson Electric, one of the world’s largest providers of motion
subsystems and motion components to customers in automotive, industry and
medical device segments. The company is headquartered in Hong Kong and has
over 40.000 employees and subcontract workers in 20 countries worldwide.

Magyarországi telephelyeink Ózdon és Hatvanban autóipari felhasználásra állítanak elő termékeket, a régiójuk meghatározó munkáltatói, és dinamikus fejlődési fázisban vannak. A fejlődésből adódóan különböző műszaki, minőségbiztosítási
és egyéb pozíciókba keressük leendő kollégáinkat.

Our Hungarian locations in Ózd and Hatvan are facing a dynamic growth phase,
so we are recruiting for different, mostly engineering positions:
Milyen területeken kínál állást: termelés, minőségbiztosítás, műszaki, technológia, tervezés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?

Quality Engineers

Villamosmérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

Gépészmérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

Industrial Engineers

Minőségügyi mérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

Process Engineers

Szoftvermérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

Engineers experienced in Machine Design / Machine Assembly

Hardvermérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

Software Engineers

Tervezőmérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

Hardware Engineers

Tesztmérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

Test Engineers

Szakmai és egyéb elvárások: az adott szakterület megfelelő ismerete
Szükséges képességek:
csapatjátékos, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
rugalmasság
Szükséges nyelvtudás és szintje:
legalább kommunikációképes angol és/ vagy német nyelvtudás

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, közlekedés támogatása, versenyképes
fizetés, cafeteria
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, előrelépési lehetőség

Egyéb elvárások: tömegtermelés (lehetőleg autóipar) területén szerzett
tapasztalat előnyt jelent
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben vagy a karrieroldalon
keresztül

We are looking for:
Higher education on related field;
Some years of experience in automotive industry is an advantage;
Language skills: English and/or German;
Good problem -solving and communication skills;
Team spirit, assertiveness, stress -withstanding.
Are you looking for a career rather than for a job? Are you interested in advancing your
personal and professional development in a technically advanced and multicultural
environment within a highly competitive talent pool? Personal and professional
development, international exposure and an interesting performance -based compensation
will be offered to highly motivated and result -driven personalities.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és idegen nyelvű önéletrajz, motivációs levél
Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú

Kapcsolat

Contact details:
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Pálinkás Vince Toborzás-kiválasztási munkatárs +36 30 957 2599 careers.hu@johnsonelectric.com
Cím: 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 44.; 3000 Hatvan, Szepesi Béla u. 7.
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Web: www.johnsonelectric.com, karrier old.: http://serendi.avature.net/JE
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Johnson Electric Ózd Kft.
3600 Ózd, Bolyki Tamás út 44.

Johnson Electric Hatvan Kft.
3000 Hatvan, Szepesi Béla u. 7.

Email: careers.hu@johnsonelectric.com
Web: www.johnsonelectric.com
Karrieroldal: http://serendi.avature.net/JE

7.

Kyäni

STAND

A Kyani története hihetetlen. A megfelelő emberekről szól, akik közös céllal gyűltek egybe,
hogy a leghatékonyabb termékeket és javadalmazási tervet kínálják fel az egészség- és a
wellnessiparnak, ezáltal pedig a világnak.
A Kyani három szorgalmas család sikerének az eredménye. A három család vezetői készségének és bizonyított sikereinek köszönhetően jött létre az a szilárd alap, amelynek fontos
összetevői az anyagi biztonság, az üzleti bölcsesség és a kitűnő vezetés. Ez a szilárd alap fogja
Önt és a Kyani-t is nagyon gyorsan sikeressé tenni.
A vezetőség a Kyani-t több millió dolláros nemzetközi vállalattá fejlesztette ki. A Kyani család
szó szerint mindig ébren van, hiszen Ázsiában, Ausztráliában, Európában és Észak-Amerikában
is jelen van.
A cég 2005-ben alakult, európai működését 2011 májusában kezdte meg Magyarországon.
Jelenleg több mint 44 országban van jelen és 13 irodával rendelkezik. Az Európai központ
Budapesten van.
Csapatunk jelenleg több mint 7 városban van jelen Magyarországon: Pécs, Miskolc, Eger,
Salgótarján, Hajdúböszörmény, Budapest, Kazincbarcika.
Csapatunk az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

Disztribútor
Munkatársi feladatok:
• Tárgyalások és előadások szervezése és
lebonyolítása
• Kapcsolatok kiépítése és ápolása a
partnerekkel
• Teszteltetés megszervezése, lebonyolítása
• Telefonos és személyes igényfelmérés,
érdeklődés-felkeltés
• Marketingkampányok tervezése, lebonyolítása
• Új disztribútorok támogatása
Amit csapatunk kínál:
• Impozáns belvárosi iroda
• Igazságos, teljesítményarányos kiemelkedő
jövedelemszerzési lehetőség
• Folyamatos továbbképzés
• Karrierpálya
• Rugalmas időbeosztás, önálló munkavégzés
• Hosszú távú munkalehetőség
• Felsővezetői támogatás

58

Várunk standunknál, amennyiben:
• Kitűnő interperszonális (kommunikációs) készség és meggyőző erő jellemez
• Kitűnő kapcsolatteremtő és kapcsolattartó
képességgel rendelkezel
• Megbízható, határozott, nyitott és dinamikus
személyiség vagy
• Cél- és eredményorientáltság jellemez
• Szeretsz csapatban dolgozni
• Pozitív személyiséggel rendelkezel
• Rendelkezel nemzetközi kapcsolatokkal
• Előny: online marketingben szerzett
tapasztalat

Kapcsolat:
Takács-Dorcsinec Katalin
+36 30 551 6080
jelentkezes@kyanikarrier.hu
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29.

Lear Corporation Hungary Kft.
Cég neve: Lear Corporation Hungary Kft.

STAND

Cégünket
megtalálod
yetemi
a Miskolci Eg
Állásbörzén
n.
2014 . április 2-á

Tevékenységi terület: autóipar

Alapítás éve: 1991.
Székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti u. 4.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 7 / 3
Milyen területeken kínál állást: termelés, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, logisztika,
műszaki, beszerzés

A Lear Corporation versenyképes fizetést és kiváló juttatási csomagot kínál alkalmazottainak.

Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
Gyártási folyamat auditor

műszaki főiskola, egyetem

GÉIK

Minőségbiztosítási mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

Temékelemző mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

Gyakornok

tanulmányait 1-2 éven belül fejezi be

Anyaggazdálkodó

felsőfokú közgazdasági, vagy logisztikus végzettség

Folyamatfejlesztő mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

Technológus mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: szakirányú végzettség
Szükséges nyelvtudás és szintje: középszintű angol
Egyéb elvárások: rugalmasság, önálló munkavégzés
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol és magyar nyelvű önéletrajz

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

-

„Nálunk megtalálja, amit keres.”
Telephelyeinkre elsősorban mérnöki vagy közgazdász végzettséggel, kommunikációképes angol és / vagy német
nyelvtudással rendelkező munkatársakat keresünk, akik egy dinamikus csapatban képzelik el a jövőjüket.
Az alábbi munkakörre várjuk az érdeklődőket:
technológus, termékelemző, gyártóeszköz-fejlesztő, karbantartó, ipari és minőségbiztosítási mérnök; vevőkoordinátor, beszerzés-ütemező, termelésprogramozó, anyaggazdálkodó.
Gyakornoki programlehetőséget is kínál vállalatunk az alábbi területekre.
Mérnökség
Logisztika
Minőségbiztosítás
Termelés

Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Olyan végzős hallgatók jelentkezését várjuk, akik szakmai gyakorlatuk során az elméleti és gyakorlati tudásukat
szeretnék fejleszteni, meg szeretnék ismerni folyamatainkat, a rendszereink működését, szívesen részt vesznek
projektmunkában, diplomamunkájuk megírásához témát keresnek, szeretnék felhasználni angol nyelvtudásukat.

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

toborzási specialista

+36 37 518 520

hrgyongyos@lear.com

Szásziné Dudás Judit

HR generalista

+36 28 520 300

hrgodollo@lear.com

Otoltics Adrien

HR generalista

+36 22 563 106

hrmor@lear.com

Árvai Veronika

HR Specialista

+36 96 508 302

60

GTK, GÉIK

Olyan energikus, lelkes és tehetséges egyéneket keresünk nemzetközi környezetben történő munkavégzésre, akik
kihívást jelentő munkára, folyamatos fejlődési lehetőségekre és az ezeknek megfelelő juttatásokra vágynak.

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, képzési támogatás,
Erzsébet-utalvány, üdülés, Széchenyi Pihenő
Kártya, iskolakezdési támogatás, egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás, nyugdíjszolgáltató hozzájárulás

Kovács-Schuszter Tünde

Cím: 2100 Gödöllő, Haraszti u. 4.

A Lear Corporation a Fortune 500-as listában felsorolt vállalat, amelynél tehetséges alkalmazottak világszínvonalú
termékeket terveznek és gyártanak. A Lear, mint az autóipar vezető beszállítója az ülés- és elektromos rendszerek
területén globális képességekkel, de egyedi kötelezettségvállalással szolgálja ki ügyfeleit. A Lear központja
Southfieldben, Michigan államban található, és világszerte 36 országban, 221 helyen üzemel, ahol közel
115 000 dolgozót alkalmaz. A Lear-t a New York-i tőzsdén [LEA] néven jegyzik. Magyarországon 4 telephelyével
a legnagyobb vállalatokhoz tartozik, és jelenleg közel 4000 dolgozónak ad munkát. A gödöllői és gyöngyösi
telephelyen kábelköteggyártás, a móri telephelyen bőr, szövet és műbőr kivitelű üléshuzatvarrás, a győri telephelyen
ülés-összeszerelés folyik. Legnagyobb vevőink: BMW, Volvo, Daimler AG, Audi, Porsche, Ford, Nissan.

hrgyor@lear.com
Web: www.lear.com
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Fényképes, kísérőlevéllel ellátott önéletrajzát a pozíció megjelölésével a következő címre várjuk:
Gödöllő:
Szásziné Dudás Judit
hrgodollo@lear.com
Gyöngyös:
Kovács-Schuszter Tünde
hrgyongyos@lear.com
Mór:
Otoltics Adrienn
hrmor@lear.com
Győr:
Árvai Veronika
hrgyor@lear.com
További információ: www.lear.com

15.

LEGO Manufacturing Kft.

STAND

Cég neve: LEGO Manufacturing Kft.

Tevékenységi terület: játékgyártás

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 342.

A dán központú LEGO céget Ole Kirk Christiansen alapította 1932-ben, és a mai napig a család tulajdonát képezi.
A nagymúltú cég termelési folyamatait világszerte összesen négy gyár látja el (Dániában, Csehországban, Mexikóban és
Magyarországon). Vállalatunk, a LEGO Manufacturing Kft. 2008 óta tagja a LEGO Családnak.
A fejlesztési beruházásoknak köszönhetően műszaki területeinken további innováció ment végbe, így mintegy 1350 dolgozónknak nyújthatunk munkalehetőséget gyárunkban. Hitvallásunk, hogy nem csupán egy pozícióra, hanem teljes, akár
nemzetközi karrierútra invitáljuk munkatársainkat, hiszen a LEGO szellemisége szerint „Csak a legjobb elég jó”.
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Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 7 / 3
Milyen területeken kínál állást: informatika, logisztika, műszaki, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
HBW Maintenance Technician

villamos / gépészmérnök

GÉIK

Automata Magas Raktár Karbantartási Technikus villamos / gépészmérnök

GÉIK

✓ Service Desk IT Támogató

KÖZTÜNK A HELYED!

előny informatika, matematika, felsőfokú képesítés GÉIK, GTK

Szakmai és egyéb elvárások: releváns szakmai tapasztalat az adott
kereséseknél
Szükséges képességek: pontosság, rugalmasság, tanulás és fejlesztésre
való igény
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, pozíciótól függően társalgás,
tárgyalás szinten
Hogyan történik az állásra jelentkezés: www.jobs.lego.com

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, családi rendezvények, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Erzsébetutalvány, Széchenyi Pihenő Kártya

WWW.JOBS.LEGO.COM

Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéltrajz és motivációs levél magyar, angol nyelven

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: regisztrálás után telefonon és e-mailben vesszük fel a kapcsolatot a jelöltekkel

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Nagy Andrea

HR feljesztési asszisztens

+36 42 505 163

Andrea.Nagy@LEGO.com

Hunya Pál

HR feljesztési és kiválasztási konzultáns

+36 42 505 164

Pal.Hunya@LEGO.com

Cím: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 342.
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27.

LINAMAR HUNGARY ZRT.

STAND

Cég neve: Linamar Hungary Zrt.

Tevékenységi terület:
autóipari gépalkatrészgyártás,
mezőgazdasági és építőipari gépgyártás

Székhely: 5900 Orosháza, Csorvási út 27.

A kanadai Linamar Corporation vállalatcsoport világszerte 42 gyárat működtet és több mint 16 000 munkavállalónak
nyújt biztos munkahelyet. Gyáregységeink Kanadában, Amerikában, Mexikóban, Magyarországon, Németországban, Kínában, Franciaországban találhatóak.
A Linamar Hungary Zrt. Békés megye és az Alföld egyik legnagyobb munkáltatójaként, több mint 2200 főt foglalkoztat
két telephelyén, Orosházán és Békéscsabán.
A vállalat autóipari alkatrészgyártással és saját fejlesztésű mezőgazdasági és építőipari gépgyártással foglalkozik.
Az itt gyártott saját fejlesztésű termékek nemzetközi piacokon kerülnek értékesítésre, míg az általunk gyártott autóalkatrészek a legnevesebb autómárkákba épülnek be.

Milyen területeken kínál állást: termelés, minőségbiztosítás, műszaki, technológia
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Projektmérnök

gépészmérnöki végzettség

GÉIK

✓ Gyakornok mérnök

gépészmérnöki végzettség

GÉIK

✓ Minőségbiztosítási mérnök

gépészmérnöki végzettség

GÉIK

✓ Karbantartó mérnök

gépészmérnöki végzettség

GÉIK

✓ Fejlesztő mérnök

gépészmérnöki végzettség

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások:
főiskolai vagy egyetemi gépészmérnöki végzettség
Szükséges képességek: önálló, felelősségteljes munkavégzés, kreativitás,
kiváló kommunikációs készség, munka iránti elkötelezettség
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol – középszint

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, előrelépési
lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Egyéb elvárások: felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailen keresztül
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz, motivációs levél

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Jancsurák Diána

Toborzási munkatárs

+36 68 514 617

cv@linamar.com

Cím: 5900 Orosháza, Csorvási út 27.
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41.
STAND

Miskolc Holding
A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zrt. több mint 2000 munkatársával Miskolc város
egyik legnagyobb, legtőkeerősebb vállalatcsoportja, a
város gazdasági életének dinamikusan fejlődő, meghatározó
szereplője.
A Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai hatékonyan és sikeresen látják el a város és az itt élők mindennapi életéhez szükséges feladaAZ ALÁBBI TAGVÁLLALATAINKHOZ KERESÜNK
MUNKATÁRSAKAT
t MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
t MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
t MIPRODUKT Kft.
t Miskolci Agrokultúra Kft.
t Miskolci Turisztikai Kft.
t
t
t
t
t

Miskolctapolca Fejlesztési Kft.
MIVIKÖ Miskolc Kft.
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Régió Park Miskolc Kft.

tokat: távhőszolgáltatás, ivóvíz-, szennyvízelvezetési- és kezelési szolgáltatás, közösségi közlekedés,
városi parkolási rendszer üzemeltetés, városgondozás, piacüzemeltetés, önkormányzati temetők fenntartása, ingatlanberuházások, ingatlanvagyon-gazdálkodás, város rehabilitáció,
kommunikációs és nyomdai, kötészeti feladatok, hulladékkezelés,
valamint a város- és gazdaságfejlesztéssel, a befektetés-szervezéssel és vállalatfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat.
AZ ALÁBBI TERÜLETEKRE VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET
t Adminisztráció
t HR
t Kommunikáció, média, marketing
t Pénzügy, számvitel, kontrolling
t Gazdaságfejlesztés
t Energetika
t Idegenforgalom, turizmus
t Beszerzés, logisztika
t Értékesítés
t Informatika
t Vezető utánpótlás / Gyakornoki program

LEENDŐ MUNKATÁRSSAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK
AMIT KÍNÁLUNK
t Szakirányú felsőfokú végzettség
t Béren kívüli juttatások
t Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny
t Stabil háttér
t Jó kommunikációs képesség
t Szakmai fejlődési lehetőség
t Cél- és eredményorientáltság
t Hosszú távú munkalehetőség
t Csapatmunkára való képesség
t Problémamegoldó képesség
t Dinamikus, aktív személyiség
Jelentkezéseket
fényképes szakmai önéletrajz csatolásával és a pályázni kívánt érdeklődési terület/tagvállalat megjelölésével
az mhhrpalyazat@miskolcholding.hu e-mail címre vagy a 3501 Miskolc, Pf.: 78. címre várunk.
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együttműködünk

53.

MISYS

STAND

Cég neve: MISYS

Tevékenységi terület:
szoftverfejlesztés

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70.

2014 februárjától az IND Group a világ egyik vezető pénzügyi technológiájával foglalkozó vállalata, a Misys részeként folytatja további tevékenységét. A digitális banki front-end megoldásaink fejlesztését, értékesítését és ügyfeleink kiszolgálását
valódi globális szereplőként végezzük ezentúl.
A Misys londoni székhelyű, nemzetközi szoftvergyártó cég, melyet 1979-ben alapítottak az Egyesült Királyságban. Több
mint 30 év munkája után a Misys ma már egyike a világ vezető banki és pénzügyi szoftvermegoldásokat gyártó cégeinek.
Termékportfóliója minden riválisánál szélesebb, hiszen egyszerre kínál banki, pénz- és tőkepiaci, kereskedelmi, vállalati
kockázatkezelő, illetve befektetési menedzsmentet érintő megoldásokat.
A vállalat jelenleg közel 5000 munkatárssal 50 országban dolgozik, több mint száz partner segítségével. Világszerte ös�szesen 1900 ügyfél 120 országban használja a vállalat szoftvereit. A Misys célja, hogy összes vetélytársát megelőzve kínáljon
olyan innovatív szolgáltatásokat, melyek újra és újra felkeltik a vevők érdeklődését. A világ 50 legjelentősebb pénzintézetéből
47 a Misys ügyfelének számít és a vállalat több mint 80 befektetési társaságot szolgál ki.
Pénzügyi és szakmai értelemben is rendkívül sikeres a cég: az elmúlt hat pénzügyi negyedévben mindig sikerült növelnie
bevételét. A Misys az előző pénzügyi évben 5 teljesen új és 21 továbbfejlesztett terméket dobott piacra. A cég munkájának
sikerét az elmúlt 12 hónapban elnyert összesen 25 szakmai díj jelzi.

Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Mobil fejlesztő
✓ JAVA fejlesztő
✓ WEB fejlesztő
Szakmai és egyéb elvárások: releváns szakmai tapasztalat
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol nyelv középszintű ismerete
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mailben a jobs.hungary@misys.com címen
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Erzsébetutalvány, Széchenyi Pihenő Kártya,
iskolakezdési támogatás, egészségpénztári
hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, külföldi gyakorlatszerzés,
előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat,
diákmunka iskolaszövetkezeten keresztül

Név

Beosztás

Telefon

Pokorni Zsófia

Engagement Manager

+36 46 889 105

Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70.
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59.

MOBILE ENGINE KFT.

STAND

Cég neve: Mobile Engine Kft.

Tevékenységi terület: informatika

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 74., III. emelet

A Mobile Engine Kft. mobil munkafolyamat-management
megoldásával teszi hatékonyabbá a nagyvállalatok területi
munkavégzését, ezzel jelentős költséget takarít meg, folyamatokat gyorsít fel.
A Mobilengine világszerte 1000-nél több ügyfelet szerzett.
Közöttük olyan nemzetközi cégek is használják a megoldást,
mint az OTP, Henkell, Siemens, Telenor, G4S, Citibank, 3M
vagy Waberer’s. Azon ritka hazai vállalati szoftver, amelyet
több hazai mobilszolgáltató is értékesít a nagyvállalati ügyfelei részére a saját adat, hang és készülék bundle keretében:
Vodafone és T-Systems.

adatgyűjtésre, jelentéstételre és adatlekérdezésre alkalmas, okostelefonon és cloud alapú backoffice-n működő
megoldást.
Nemzetközileg is egyedülálló módon a Mobilengine nagyvállalati testreszabása nem igényel szoftverfejlesztést, és
mindemellett képes a legkomplexebb egyedi ügyféligények
megvalósítására is. Egyediségének köszönhetően az ügyfelek kész megoldást tesztelhetnek le anélkül, hogy befektetést
kellene eszközölniük.
A Mobilengine nemrég indította el londoni és isztambuli
irodáját, helyi értékesítőkkel.

Mobilengine termék a vállalatok területi munkatársai számára kínál munkafolyamat szervező megoldást,

Milyen területeken kínál állást: informatika
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Informatikai operációs munkatárs
Kutató

informatikai

GÉIK

műszaki / informatikai

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: magabiztos számítógépes ismeretek
(MS PowerPoint, Excel, Word)

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség

Szükséges képességek:
önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
szakmai gyakorlat

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, felsőfokon
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
CV, magyar és angol nyelven

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Kiss Zsanett

Irodavezető

+36 30 377 1700, +36 1 202 1645

office@mobilengine.com

Cím: 1122 Budapest Városmajor u. 74., III. emelet
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42.

Modine Hungária Kft.

STAND

Cég neve: Modine Hungária Kft.

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Lövői út 35.
Telephely: Gyöngyös, Gábor Dénes út 2.
A Modine vezető autóipari hőtechnikai beszállítóként a világ 16 országának 30 gyáregységében fejleszt és gyárt hőcserélő rendszereket. Magyarországi gyárai Mezőkövesden és Gyöngyösön találhatóak, ahol motorolajhűtők, váltóolajhűtők,
retarderek, hőcserélők, kipufogógáz-visszahűtők és töltőlevegő-hűtők fejlesztése és gyártása folyik.
Magas színvonalú termékeink előállításához olyan angolul és/vagy németül magabiztosan kommunikáló gépészmérnökök
jelentkezését várjuk, akik szívesen végeznek összetett feladatokat, elkötelezettek a folyamatos fejlődés és fejlesztés, valamint
a csapatmunka iránt egy nemzetközi szervezetben. A Modine kiemelt figyelmet fordít a tehetséges diákok támogatására.
A Modine stabil, nagy múltú multinacionális vállalat, amely a „kisüzemi” struktúrája által ötvözi a családias, emberközeli
szervezeti kultúrát a professzionális nemzetközi munkakörnyezettel.
Tehetséges munkatársainkat hosszú távon is képesek vagyunk megtartani magas szintű vállalati kultúránkkal, egyénre
szabott fejlesztési és karriertervvel, átlagon felüli képzési lehetőségekkel, kiemelkedő bérezéssel és cafeteria-juttatásokkal,
célprémiummal, munkába járási és letelepedési támogatásunkkal, rugalmas munkaidővel, a dolgozók egészségmegőrzését
támogató sportlehetőségekkel, ingyenes egészségügyi szűrőprogrammal és népszerű vállalati rendezvényeinkkel.
Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 5 / 3
Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, minőségbiztosítás, műszaki, technológia, beszerzés, fejlesztő
mérnök
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Szerszámtervező mérnök

gépészmérnök

GÉIK

✓ Folyamatmérnök

villamosmérnök/mechatronikai mérnök

GÉIK

✓ Fejlesztő mérnök

gépészmérnök

GÉIK

Kontroller

közgazdasági/ mérnök-közgazdasági

GTK

Minőségügyi mérnök

gépészmérnök

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: felsőfokú, szakirányú végzettség
Szükséges képességek: csapatmunkára való képesség, innovatív szemlélet, célorientált, hatékony munkavégzésre való képesség
Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú német és/vagy angol
Hogyan történik az állásra jelentkezés: posta, e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
szakmai önéletrajz német/angol nyelven
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya,
iskolakezdési támogatás, egészségpénztári
hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás,
cafeteria
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat,
diákmunka
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Szokol Attila

HR Generalista

+36 20 265 2159

a.szokol@eu.modine.com

Web: www.modine.com
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visszahűtők és töltőlevegő-hűtők gyártása
és fejlesztése folyik. A sikeres magyarországi
gyártókapacitás bővítéseként 2008-ban újabb,
zöldmezős gyár indult Gyöngyösön, ahol alumínium víz-, olaj- és töltőlevegő-hűtők kerülnek
előállításra. Termékeinket nemzetközi piacra
Az 1916-ban USA, Wisconsin államban gyártjuk, legnagyobb vevőink a DAIMLER, az
alapított vállalat mára már 2000-nél is több MAN, a SCANIA, az IVECO, a CATERPILLAR,
hőtechnikai szabadalmával a világ  legjelentőa DEUTZ, a ZF, a VOLVO, a VOITH és a GE.  
sebb járműipari hőcserélő beszállítója, amely
7000 főt foglalkoztat a világ 16 országának 30
A Modine életében meghatározó jelentőséggel
gyáregységben.  
bír az innováció. A Modine a vevőkkel közvetlenül
együttműködve végzi a fejlesztési
A konszern európai divíziójának részeként a
tevékenységét,
a motor, sebességváltó, kipuModine Hungária Kft. 1991-ben kezdte meg
fogórendszer,
elektronika
és a belső járműtér
működését Mezőkövesden járműipari beszállítóként, ahol motorolajhűtők, váltóolajhűtők, hőmenedzsmentjét egységes feladatként
retarderek, hőcserélők, kipufogógáz megközelítve.
A Modine Manufacturing Company a hő
technikai rendszerek globális vezetőjeként,
hőcserélő rendszereket és alkatrészeket
fejleszt, gyárt és értékesít, elsősorban
gépjárművekhez.  

46.

MOL Magyarország

STAND

Cég neve: MOL Magyarország

Tevékenységi terület: olaj és gázipar

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

A MOL Magyarország a MOL-csoport tagja, Magyarország legnagyobb vállalata, tevékenysége az ellátási lánc összes
elemére kiterjed. A hazai gazdaság meghatározó részeként kiemelt szerepet vállal hazánk és a régió előremozdításában,
fejlődésében.
Tehetségek vonzása
A MOL számára kiemelt jelentőségű a szakmai utánpótlás, ezért több programot és kezdeményezést indított, hogy megteremtse az utánpótlás bázisát. Ezek közül az egyik a Growww frissdiplomás program, melynek célja a MOL-csoporthoz
vonzani az egyetemről frissen kijövő tehetséges és motivált fiatalokat. A MOL-csoport 2007-ben indította útjára a
Growww frissdiplomás programot, hogy stratégiai céljai megvalósításához képzett, angolul jól beszélő, tehetséges, szakmájuk iránt elhivatott és a társaságunk iránt elkötelezett kollégákkal erősítse tovább csapatát. A program sikerességét jól
mutatja, hogy évente mintegy 300 fiatal diplomás kezdi meg karrierjét a MOL-csoportnál.

EVERY
JOURNEY
TO THE TOP
STARTS WITH
THE RIGHT
CHOICE

A MOL-csoport Freshhh olaj- és gázipari témájú online versenye pedig a legtehetségesebb egyetemistáknak ad lehetőséget
arra, hogy csapatmunkában mutassák meg tudásukat.
Az egyik legvonzóbb munkahely
A MOL 2014-ben is Magyarország egyik Legvonzóbb Munkáltatója eredményt érte el az Aon Hewitt Munkáltatói Márka
Kutatás felmérése alapján.

Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, marketing, informatika, számvitel, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, tervezés, HR, jog, értékesítés, kereskedelem,
beszerzés, adminisztráció, pénzügy

CHOOSE OUR GRADUATE PROGRAM AND WORK
WITH THE BEST PROFESSIONALS!

Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
GROWWW program mérnöki, természettudományi, IT,
✓
közgazdász, társadalomtudományi területeken

felsőfokú

Szakmai és egyéb elvárások: felsőfokú végzettség, GROWWW program
esetében maximum 1 éves szakmai tapasztalat

Béren kívüli juttatások: cafeteria, bónusz,
fejlesztési program

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, minimum középfok

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
ösztöndíj, szakmai gyakorlat

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
a MOL karrier oldalán keresztül (www.mol.hu/karrier)
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz, motivációs levél magyar és/vagy angol nyelven

Kapcsolat

• ǇŽƵĂƌĞĂŶĂŵďŝƟŽƵƐƚĞĂŵƉůĂǇĞƌǁŝƚŚĂŐŽĂů
ŽƌŝĞŶƚĞĚĂƫ
ƚƵĚĞĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟǀĞƚŚŝŶŬŝŶŐ
• ǇŽƵĂƌĞƌĞĂĚǇƚŽůĞĂƌŶĂŶĚŐĂŝŶŶĞǁĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
• ǇŽƵǁĂŶƚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨŽƵƌ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽŵƉĂŶǇ

KƉĞŶƉŽƐŝƟŽŶƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞĮĞůĚŽĨ͗

Kiválasztási rendszerük elemei: teszt, interjú, Assessment Center

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Baky Mónika

Képzés és kompetenciafejlesztés kzakértő

+36 20 621 2699

mbaky@mol.hu

Web: www.mol.hu/karrier
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You are the ideal Growwwer if
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•
•
•
•
•

Economics
Engineering
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
EĂƚƵƌĂů^ĐŝĞŶĐĞͬĂƌƚŚ^ĐŝĞŶĐĞ
^ŽĐŝĂů^ĐŝĞŶĐĞ

ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͗

•
•
•
•

ŽůůĞŐĞͬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞŐƌĞĞ
ĚǀĂŶĐĞĚůĞǀĞůŽĨŶŐůŝƐŚ
DĂǆŝŵƵŵϭǇĞĂƌŽĨǁŽƌŬĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
,ŝŐŚůĞǀĞůŽĨ/dƵƐĞƌƐŬŝůůƐ͗D^Kĸ
ĐĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ

&ƵƌƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗ Growww@MOL.hu
ƉƉůŝĐĂƟŽŶ͗ www.mol.hu/karrier
ĞĂĚůŝŶĞ͗ 15.04.2014
www.facebook.com/growww
www.linkedin.com/company/mol-magyarorszag
www.linkedin.com/company/mol-group

25.

MSK Covertech-Group – A MÉRNÖKPARADICSOM
Cég neve: MSK Hungary Gépgyártó Bt.

STAND

Tevékenységi terület:
csomagológép-gyártás

Székhely: 4300 Nyírbátor, MSK tér 1.

MSK HUNGARY Gépgyártó Bt.
CSÚCSTECHNOLÓGIA A CSOMAGOLÁSTECHNIKÁBAN
Németország–Magyarország–Franciaország–USA-Kína

______________________________________________________________________________________
Az MSK Covertech-Group nemzetközi tevékenységet folytató csomagológép-gyártó vállalat németországi központtal.
Az általunk gyártott ipari csomagológépeket és szállító rendszereket a világ szinte minden pontján használják üzleti
partnereink. Az MSK Hungary Bt. munkatársai a következő területeken nyújtanak nemzetközi szinten is kiemelkedő
teljesítményt:
•
•
•
•
•

mechanikus/elektromos tervezés  
alkatrészgyártás
PLC programozás
helyszíni beüzemelés
csomagológépeink 24 órás szervize a Föld bármely pontján.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges szakmai és nyelvi ismeretekkel és
képesek megfelelni a magas minőséget követelő vevői elvárásoknak.

MSK Covertech – nemzetközi körkép
Az MSK Covertech Group egy dinamikusan fejl!d!, középméret" – családi tulajdonban lév! – német
vállalkozás. A cégcsoport automatizált, nagyteljesítmény" csomagolórendszerek gyártója németországi
központtal és többek között magyarországi gyártóbázissal.
Mottónk, „savings through technology“ (megtakarítások
a technológiának köszönhet!en) értelmében fejleszti az
MSK a részlegesen vagy teljesen automatizált gépeit a
források,
pl.
energia,
csomagolóanyagok
legalacsonyabb szint" felhasználása mellett. Ezen
magas igényeknek köszönhet!en a vállalatunk saját
nemzetközi
fejleszt!csapata
által
immár
87
szabadalomra tettünk szert.

MSK Hungary Bt. - Nyírbátor

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 5 / 3
Milyen területeken kínál állást: termelés, informatika, műszaki, technológia, tervezés, adminisztráció
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ PLC-programozó

mérnök informatikus / villamosmérnök

GÉIK

✓ Szerviztechnikus

műszaki végzettség

GÉIK

✓ Villamosmérnök

mérnöki diploma (elektrotechnikusi / villamosmérnöki)

GÉIK

✓ Gépészmérnök

mérnöki diploma / gépésztechnikusi szakoklevél

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: műszaki szakirányú végzettség

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, külföldi gyakorlatszerzés, saját
képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikációs szintű angol/német
nyelvtudás

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
www.msk.hu/munkahelyek/oeneletrajz_beadasa.html
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz és motivációs levél magyar és angol/német nyelven

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Czine Orsolya

HR asszisztens

+36 20 391 00 44

+36 42 511 115

czine.orsolya@msk.hu
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Az itt gyártott ipari csomagológépeket és szállítmányozási rendszereket a világ szinte minden pontján
használják üzleti partnereink. Vev!ink, akik megelégedettsége min!síti munkánkat: Nestlé, Heineken,
Unilever, BMW, Electrolux, Whirlpool, Merloni, Quinn Glass, Rockwool, Bacardi!

Akiket várunk:
Az MSK Hungary Bt. csúcstechnológiát képvisel! termékeinek gyártásához olyan – pályakezd! vagy
munka tapasztalattal rendelkez! - szakembereket keresünk, akik rendelkeznek a feladatuk ellátásához
szükséges szakmai és nyelvi ismeretekkel, magabiztosak, dinamikusak, rugalmasan képesek
alkalmazkodni a gyorsan változó feladatokhoz, s megfelelni a magas min!séget követel! vev!i
elvárásoknak.

Amit kínálunk:

Név

Cím: 4300 Nyírbátor, MSK tér 1.

A nyírbátori gyáregység kulcsfontosságú szerepet tölt be a cégcsoport életében, ahol immáron közel 350 f!
munkatársat foglalkoztatunk.
Az MSK Hungary Bt. munkatársai a következ! területeken nyújtanak nemzetközi szinten is kiemelked!
teljesítményt:
• mechanikus- és elektromos tervezés
• alkatrészgyártás
• gépszerelés
• PLC programozás
• helyszíni beüzemelés
• csomagológépeink 24 órás szervize a Föld bármely pontján.

Web: www.msk.hu
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Az MSK Hungary Bt. dolgozójaként egy piacvezet! vállalat dinamikus csapatának részese lehet. Értékeljük
a kiváló teljesítményt, s bérezési rendszerünket is ennek tükrében alakítottuk ki. Versenyképes fizetést,
bels! szakmai- és nyelvi képzést, folyamatos nyelvgyakorlási lehet!séget kínálunk, valamint lehet!séget
biztosítunk a cégcsoporton belül a nemzetközi karrier elérésére is.

A JÖV! AZ LESZ, AMIVÉ TESSZÜK!

38.

NESTLÉ Hungária Kft.

STAND

Cég neve: NESTLÉ Hungária Kft.

Tevékenységi terület:
élelmiszergyártás és -kereskedelem

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

Mit kínálunk?
Olyan nemzetközi környezetet kínálunk, ahol munkavállalóink fejlődését mindenki számára elérhető, hosszú távú képzési
programok biztosítják. A Nestlé támogatja a személyes fejlődést, és felelősségteljes munkakört kínál minden dolgozójának,
aki megfelel az elvárásoknak.
Kiket keresünk?
Olyan gazdasági diplomával rendelkező fiatalokat várunk budapesti központunkba, illetve műszaki, vagy élelmiszeripari
diplomával rendelkezőket szerencsi, diósgyőri, büki és kékkúti gyárainkba, akik jól beszélnek angolul, szívesen dolgoznának
a Nestlé „fészekben”, és értékrendjükben fontos helyen áll a kezdeményezőkészség, valamint a minőségi munka iránti
elkötelezettség.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 30 / 15
Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, marketing, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, logisztika, technológia, beszerzés, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Projektmérnök

mérnöki

GÉIK

✓ K+F mérnök

mérnöki

MAK

✓ Kontroller

pénzügyi/számviteli

GTK

✓ Beszerző

logisztikai

GÉIK

✓ Termelési műszakvezető

mérnöki

GÉIK

✓ COMEX frissdiplomás prog.

gazdasági

GTK

Szakmai és egyéb elvárások: felsőfokú szakirányú végzettség
Szükséges képességek: hasonló területen szerzett gyakorlat előnyt jelent,
MS Office alkalmazások ismerete
Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú angol
Egyéb elvárások: gyakorlatias, nyitott, proaktív hozzáállás
Hogyan történik az állásra jelentkezés: web (TALEO – e-toborzási
rendszer), e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar, angol önéletrajz

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya,
iskolakezdési támogatás, egészségpénztári
hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Polonkainé Valcsev Éva

Toborzási specialista (Szerencs / Diósgyőr gyárak)

+36 47 567 665

factoryjob@hu.nestle.com

Tarczali Patrícia

Junior Resourcing Specialist (Budapest központi iroda)

+36 1 224 1200

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 122.
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job@hu.nestle.com
Web: www.nestle.hu
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50.

Nokia Solutions and Networks
Cég neve: Nokia Solutions and Networks Kft.

STAND

Tevékenységi terület:
telekommunikációs távközlési hálózatok
szoftverfejlesztése

Székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.
Elektronikus postafiók: JOBS.HU@NSN.COM
A Nokia Solutions and Networks kiterjedt portfólióval és
ügyfélkörrel rendelkezik. 150 országból 1400 ügyfelet mondhat magáénak, a top 100 szolgáltatók 75%-a az ügyfélkörébe
tartozik.Az NSN vezető piaci pozícióját mutatja, hogy előkelő helyet foglal el a telekommunikáció következő területein:
vezetéknélküli hálózatok, üzemeltetői szolgáltatások, vezetékes hálózatok, továbbá első helyen áll a GSM-R (európai vasúti
telekommunikációs rendszer) megoldások terén. Világszerte
több mint 1 milliárd ember az NSN hálózatain keresztül teremt
kapcsolatot.
Az NSN nemzetközi tekintetben is stratégiai fontosságúnak
tartja a magyarországi Technológiai Központot, a közel 1200
alkalmazottal, beleértve a meghatározó K+F központot és a
Nemzetközi Pénzügyi Szolgáltató Központot.
NSN meghatározó hazai tevékenységei közé tartozik a mobil
kapcsolóközpont (MSC) megoldásainak fejlesztése, a GSM-R,
a HLR, az Intelligent network, a Charging, valamint a System
verification.
Az NSN elismert kulcsszereplője a magyar IKT szektornak.
Ezt mutatja az együttműködés 13 egyetemi intézménnyel, a

stratégiai partneri együtműködés a Magyar Kormánnyal, az
európai és hazai támogatások K+F projektekre és létszámnövelésre, továbbá „Az év K+F befektetője” cím elnyerése is.
A budapesti innovációs központban 1998 óta több mint 700
szoftvermérnök végez teljes körű K+F tevékenységeket az igényektől a kész szoftvertermékig, beleértve a termékmenedzsmentet, a tervezést, a K+F részlegeket, a műszaki szolgáltatást
és a vevői dokumentációt.
A tevékenység központjában a mobil szélessávú termékek
állnak. A budapesti központ ad otthont a telekommunikáció
legsikeresebb termékének a MSS-nek (Mobile Switching Server
– mobil kapcsolóközpont), melyet 1,3 milliárd ember használ
nap mint nap.
Az NSN magyarországi K+F központja bővítéséhez szoftvermérnököket keres, illetve szoftverfejlesztés és tesztelés
iránt érdeklődő főiskolás/egyetemista hallgatóknak kínál
gyakornoki programot, telekommunikációs és egy innovatív,
multinacionális háttér biztosította számos egyéb tapasztalati
lehetőséggel.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 100 / 85
Milyen területeken kínál állást: vezetőutánpótlás / gyakornoki program, telekommunikáció, szoftvermérnök
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ szoftverfejlesztő mérnök

BSc/MSc

GÉIK

✓ szoftvertesztelő mérnök

BSc/MSc

GÉIK

✓ Szoftverfejlesztő gyakornok

BSc/MSc folyamatban

GÉIK

✓ Szoftvertesztelő gyakornok

BSc/MSc folyamatban

Szakmai és egyéb elvárások:
programnyelv ismerete, szoftvertesztelési ismeretek, szakmai
elhivatottság
Szükséges képességek: ambiciózus, csapatjátékos
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol szakmai
Egyéb elvárások: előny bármilyen telekommunikációs alapismeret
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
szakmai önéletrajz küldése: jobs.hu@nsn.com

Kapcsolat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol nyelvű szakmai önéletrajz
Név

Beosztás

Telefon

Gyenes Péter

üzleti kapcsolatok vezetője

+36 20 977 77 97

Cím: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.
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Kiválasztási rendszerük elemei: interjú,
teszt
Béren kívüli juttatások:
cafeteria, mobiltelefon
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakorlat
E-mail
JOBS.HU@NSN.COM
Web: nsn.com; facebook.com/TcBudapestNSN
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32.

OTP BANK

STAND

Cég neve: OTP BANK Nyrt.

Tevékenységi terület: bankszektor

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Az OTP Csoport a legnagyobb közép-kelet-európai független bankcsoport, amely több mint 12 millió ügyfelének 1500
bankfiókból álló hálózatán, 4000 egységét meghaladó ATM-hálózatán és elektronikus csatornákon keresztül, a régió kilenc
országában nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat.
Célunk, hogy teljesítményünk az európai élvonalhoz képest is kiemelkedő legyen, ezért törekszünk az egyes ügyfélcsoportok igényeihez igazodó szolgáltatások folyamatos fejlesztésére. Bankunknál kiemelt szerepe van a felkészült, lojális
ügyintézői kör kialakításának és fenntartásának, valamint a tehetséges szakemberek megtartásának.
Büszkék vagyunk arra, hogy számos egyéb díj mellett az OTP Bank elnyerte az év leginnovatívabb bankja és az év lakossági
megtakarítási terméke díjat 2013-ban a MasterCard versenyén.

Milyen területeken kínál állást: kontrolling, marketing, tanácsadás, számvitel, HR, jog, értékesítés, kereskedelem,
adminisztráció, pénzügy
Hogyan történik az állásra jelentkezés: webes felületen

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány,
Széchenyi Pihenő Kártya, iskolakezdési
támogatás, egészségpénztári hozzájárulás,
nyugdíjpénztári hozzájárulás

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: önéletrajz
+ motivációs levél
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, saját képzési
rendszer, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Búzásné Kovács Edit

HR konzulens

+36 52 510 365

+36 52 510 366

buzasneke@otpbank.hu

Cím: OTP BANK Nyrt. 4025 Debrecen Hatvan u. 2-4.
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Rakdössze
össze úgy,
úgy, ahogy Te akarod!
Rakd
akarod!
Rugalmasszámlaajánlat
számlaajánlat 0
-os számlavezetési
számlavezetési díjjal*.
0 Ft
Ft-os
Rugalmas
díjjal*.

*Simple kártyát minden 18 év feletti természetes személy igényelhet. A 0 Ft-os számlavezetési díj feltétele 35 éves korig a mindenkori minimálbérnek megfelelô
*Simple
kártyát 35
minden
18 év
feletti
személy
igényelhet.
A 0számlára
Ft-os számlavezetési
díj feltétele
35az
éves
korig a mindenkori
minimálbérnek
megfelelô
jövedelem,
éves kor
felett
150természetes
000 Ft összegû
jövedelem
Simple
történô érkezése,
valamint
elektronikus
bankszámla
kivonat kiválasztása.
jövedelem,
35 évesnem
kor teljes
felett 150
Ft összegû
Simplecélja
számlára
történô
érkezése,
valamintAzazakciók,
elektronikus
bankszámla
kiválasztása.
A tájékoztatás
körû000
és nem
minôsüljövedelem
ajánlattételnek,
kizárólag
a ﬁgyelem
felkeltése.
valamint
a termékekkivonat
és szolgáltatások
A tájékoztatás
nem teljes
és információkat
nem minôsül megtalálod
ajánlattételnek,
felkeltése.oldalon
Az akciók,
valamint
a termékek
és szolgáltatások
részletes feltételeit,
illetvekörû
további
az OTPcélja
Bankkizárólag
ﬁókjaibanaésﬁgyelem
a www.simple.hu
közzétett
vonatkozó
Üzletszabályzatokban
és
részletes
feltételeit, illetve további információkat megtalálod az OTP Bank ﬁókjaiban és a www.simple.hu oldalon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokban és
Hirdetményekben.
Hirdetményekben.

www.simple.hu
www.simple.hu

OTP Bank. Neked.
OTP Bank. Neked.

55.

OTP Pénzügyi Pont Kft.

STAND

Cég neve: OTP Pénzügyi Pont Kft.

Pannonjob

Tevékenységi terület:
pénzügyi szolgáltatás és közvetítés

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21.

„Szebb otthon, jobb élet”… Velünk könnyebben eléred!
Milyen végzettséggel és milyen munkakörbe keresnek
diplomásokat? Mi lesz a feladatuk?
Elsősorban a pénzügyi, gazdasági, jogi ismeretekkel vagy
bizonyos feladatköröknél az ezeket kiváltó pénzügyi hatósági vizsgával rendelkezők (akkreditált OKJ-képzés) jelentkezését várjuk. A jelentkezőknek többféle alternatívát tudunk
kínálni a személyes ambícióiktól függően, elsősorban egyéni
értékesítői, illetve csoportvezetői feladatkörökben. Azoknak
sem kell azonban lemondaniuk arról, hogy csapatunk tagjai
lehessenek, akik a felsorolt végzettségek egyikével sem rendelkeznek, mert a szükséges hatósági vizsgához a tanfolyamot biztosítani tudjuk részükre.
A jelentkezők elsődleges feladata az OTP Lakástakarék
által nyújtott, államilag támogatott lakáscélú megtakarítási
forma minél szélesebb körben való megismertetése a lakossággal, egyéni, illetve vezetői − 6-10 fős csapat folyamatos
mentorálása, az értékesítési célok meghatározása és elérése
− feladatkör keretében egyaránt.
A diplomás álláskeresőket milyen érvekkel győzik meg
arról, hogy az Önök cégéhez jelentkezzenek?
• Az OTP Bankcsoport újonnan alakuló, dinamikusan
fejlődő országos hálózatának munkatársai lehetnek, ahol
biztonságos, de kihívásokkal teli karrierlehetőség várja a
jelentkezőket.
• Az egyik legnagyobb, a termék- és szolgáltatás-innováció
területén vezető hazai pénzintézet stabil háttere garancia
számukra.
• Az egyéni ambíciókat figyelembe vesszük, emellett lehetőséget biztosítunk a csapatban való munkavégzés által
nyújtott előnyök kihasználására.

• Teljesítményarányos javadalmazási és előrelépési rendszerre számíthatnak.
• Inspiráló és igényes munkakörnyezet, fiatalos és dinamikus kollégákkal való együttműködés a leendő munkatársaink részére.
Milyen kiválasztási folyamattal találkoznak az Önökhöz
pályázók?
A hagyományos, kétkörös kiválasztási folyamat során
kerülnek kiválasztásra a jelentkezők, első körben az ezzel
foglalkozó kollégák felmérik a jelentkezők képességeit, majd
a pályázók az adott területek vezetőivel személyes beszélgetésen vesznek részt.
Milyen karrierperspektívát nyújtanak a fiatal
munkavállalóknak?
Hosszú távú és kiszámítható jövőképet biztosítunk olyan
támogató környezetben, ahol magasan képzett vezető munkatársak segítik az egyéni és csapatteljesítmény elérését
olyan fiataloknak, akik számára fontos az elkötelezettség,
a társadalmi szerepvállalás, a kiemelkedő jövedelem és a
folyamatos fejlődési lehetőség.
Milyen képzésekben és tréningeken vesznek részt az
újonnan felvett munkatársak?
A fent említett hatósági képzés lehetőségén túl ingyenes
oktatási rendszerrel, főként termékismereti, kommunikációs
és értékesítést támogató oktatásokkal biztosítjuk a beilleszkedést és a fejlődést, mely tréningeken megszerzett tapasztalatok és tudás az élet más területén is hasznosak lesznek a
munkatársak számára.

Miért érdemes a Pannonjob Kft.-hez fordulnod,
ha állást keresel?
MI KERESÜNK TÉGED!
Nem biztos, hogy minden Téged érdeklő hirdetést, lehetőséget megtalálsz – mi viszont
rögtön megkeresünk Téged, amennyiben végzettségednek, tapasztalatodnak megfelelő pozíciónk van.

TANÁCSOK, HOGY SIKERES LÉGY!
Nálunk egy állásinterjú nem csak kérdésekből áll, tanácsokból is, hogy sikeres légy!

HASZNÁLD KI KAPCSOLATAINKAT!
A nyitott pozíciók nagy részét meg sem hirdetik, közvetítő/fejvadász cégeket kérnek
fel a megfelelő jelölt felkutatására – használd ki a Pannonjob kapcsolatait!

felsőfokú

Szükséges képességek: jó kommunikációs képesség szóban

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben

Karrier- és egyéb lehetőségek:
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz, magyar
Kapcs.

Pannonjob. Ismerős a név? Magyarország egyik legnagyobb humán szolgáltató cége,
ahol számos szakképzett toborzás-kiválasztási tanácsadó azon dolgozik nap mint nap,
hogy karriered sikeresebb legyen. Miért tesszük ezt? Mert együtt nagyobbat léphetünk
előre. Legyünk együtt sikeresek!

Weboldalunkon több száz állásajánlat közül választhatod ki a végzettségednek, tapasztalataidnak és érdeklődésednek leginkább megfelelőt. Pályázóinknak munkalehetőségek széles választékát kínáljuk különböző területeken.

Milyen pozíciókat kínál az idén?

Név

Beosztás

E-mail

Koós Péter

területi vezető

koospeter@me.com
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ÁLLÁSAJÁNLATOK EGY HELYEN!

Milyen területeken kínál állást: értékesítés, kereskedelem, pénzügy

értékesítő

8.
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Jelentkezz Te is adatbázisunkba, hogy a megfelelő
állásajánlatokkal kereshessünk Téged!
Küldd el jelentkezésedet a cv@pannonjob.hu e-mail címre,
vagy regisztrálj a www.pannonjob.hu weboldalon!
Szolgáltatásaink diákmunkával, szakmai gyakorlatokkal, gyakornoki programokkal is
bővültek, állásajánlatok és regisztráció: www.pannondiak.hu

35.

SANMINA MAGYARORSZÁG KFT.

STAND

Cég neve: Sanmina Magyarország Kft.

Tevékenységi terület: fémipar

Székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3.

A Sanmina világszerte több mint 100 telephelyen, mintegy 45 000 alkalmazottjával az elektronikai, elektromechanikai bérgyártó szektor egyik legdom inánsabb képviselőjének számít az automatizálas, az elektronikai gyártás, a számítástechnika,
a kommunikáció, a hadi- és űrtechnika, valamint a gyógyászati és a multimedia piacokon.
A Miskolc melletti Alsózsolcai Ipari Parkban 2002 óta működő vállalatunk fémmegmunkálással, telekommunikációs kapcsolószekrények, bázisállomások összeszerelésével foglalkozik.
Az elmúlt években a régió egyik legjelentősebb munkáltatójává váltunk. Dolgozói létszámunk jelenleg meghaladja az
500 főt. A felsőfokú végzettségűek aránya 20 %, a foglalkoztatottak átlagéletkora 30 év. Az utóbbi 3 esztendőben nagyértékű
beruházást hajtottunk végre gyártóberendezések tekintetében a versenyképesség és a hatékonyság növelése céljából. Ezek
főleg stancológép, hegesztőrobot, nagy sebességű lézervágó gép, valamint automata robot panelhajlító berendezések voltak.
Ez év folyamán újabb beruházásokat tervezünk, melynek során újabb stancológépeket és présgépet kívánunk beszerezni.

Sanmina Magyarország Kft. – Gyártó a márka mögött
Főbb tevékenységi területeink:
•
•
•
•
•
•

Lemezlyukasztás és-hajlítás CNC vezérlésű gépekkel
Kézi- és robothegesztés
Csiszolás
Préselés
Elektrosztatikus porfestés
Mechanikai és elektrotechnikai kézi összeszerelés

2013-ban megnyertük az Európai Unió TÁMOP „ Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára” című
pályázatot. A komplex fejlesztési program során szervezeten
belüli értékteremtés és működési hatékonyságnövelés érhető
el. A program célja, a munkavállalóink szakmai tudásának
növelése, valamint kompetenciáik fejlesztése.
Lehetőségek hallgatók, frissdiplomások
és szakemberek számára
Vállalatunk kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséges középiskolai diákok és egyetemi hallgatók támogatására. Az Andrássy
Gyula Szakközépiskolával, illetve a Miskolci Egyetem Műszaki
Anyagtudományi és Gépészmérnöki Karával már elindult az
együttműködés, amely keretén belül lehetőséget kínálunk:

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 10 / 5
Milyen területeken kínál állást: termelés, minőségbiztosítás, logisztika, tervezés, vevőszolgálat, beszerzés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
Senior quality mérnök

felsőfokú

GÉIK

Quality mérnök

felsőfokú

GÉIK

Beszerző

felsőfokú

GTK

Termékmérnök

felsőfokú

GÉIK

Mit tudunk nyújtani számodra?

Program Manager

felsőfokú

GÉIK

•

Szakmai előmenetelt

•

Versenyképes fizetést és egyéb béren kívüli juttatásokat

•

Fiatalos, lendületes csapatot

•

Nyitott vállalati kultúrát

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol – tárgyalási

Béren kívüli juttatások: sportolás támogatása, közlekedés támogatása, képzési támogatás, cafeteria, albérlet támogatása

Hogyan történik az állásra jelentkezés: miskolc.job@sanmina.com
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
CV – magyar

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, előrelépési
lehetőség

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj,
szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Kövesdi Nikolett

HR vezető

+36 46 520 693

+36 46 520 616

nikolett.kovesdi@sanmina.com

Cím: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3.
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•

Szakmai továbbképzésre

•

Diplomamunka-írásra

•

Szakmai gyakorlatra

•

Részmunkaidős munkavégzésre

Ösztöndíjprogramunk során támogatjuk a legtehetségesebb hallgatók tanulmányait, valamint a technikusi végzettség vagy
diploma megszerzését követően a legeredményesebb diákok főállású pozícióban helyezkedhetnek el cégünknél.

Nyitott pozícióinkra tapasztalattal rendelkező vagy pályakezdő, angol nyelvtudással rendelkező gépésztechnikusok,
gépészmérnökök, anyagmérnökök és közgazdászok jelentkezését is várjuk!

Ha fejlődésre és tanulásra vágysz, akkor nálunk a helyed!
3571 Alsózsolca, Gyár utca 3.  •  Tel.: +36 46 520 600  •  Fax: +36 46 520 616
www.sanmina.com  •  miskolc.job@sanmina.com

3.

SAP HUNGARY KFT.
Cég neve: SAP Hungary Kft.

STAND

Tevékenységi terület: informatika

Székhely: 1031 Budapest Záhony u. 7.

SAP HUNGARY – BŐVÜLÜNK!
Az SAP, a világ legnagyobb üzleti szoftvercége 1972 óta az ügyfelei sikeréért dolgozik. A magát a világ 130 országában
képviseltető vállalat a vállalatirányítási szoftverek piacán vezető szerepet tölt be. Az SAP mindenhol jelen van: a világ
500 legnagyobb vállalatának 86%-a SAP-t használ.
Az SAP Hungary Kft. három üzleti területtel működik Magyarországon. A hazai ügyfelekkel foglalkozó értékesítés és
szolgáltatási szervezet mellett a globális fejlesztési csapat (LABS), és a nemzetközi támogatási részleg (Global Support Center,
röviden: GSC) dolgozik Budapesten.
Az SAP rendszerek folyamatos támogatásáról a GSC gondoskodik, amelynek Product Support csapata, mintegy 200 fő, fontos szerepet tölt be az SAP jövőbeli sikerében. Most olyan kollégákat keresünk, akikkel együtt tehetünk azért, hogy az ügyfeleink hatékonyan használhassák SAP rendszerüket, legyen az telepített, mobil vagy éppen felhőalapú SAP alkalmazás.
Szeretnél a változások része lenni? Szeretnéd tudni, hogy a vezető cégek és világmárkák hogyan használják IT rendszereiket, és hogyan tudnak versenytársaik előtt maradni? Szeretnél elismert szakemberré válni az üzleti alkalmazások és az
informatika világában?

RUN
with the best!

Csatlakozz az SAP Global Support Center Hungary csapatához!

Az SAP-nál dolgozni nemcsak presztízs, hanem értékes lehetőség is egyben. Nagyon szeretem,
hogy karrierépítés szempontjából csak rajtunk áll, hogy hová fejlődünk tovább, a lehetőségek
tárháza végtelen. 2012 októberében jelentkeztem az SAP gyakornoki programjára, ahol fél éves
szerződéses munkaviszony után felajánlottak egy teljes munkaidős lehetőséget, azóta az SAP
Product Supporton dolgozom, mint Support Associate.
(Juhász Bálint, Support Associate)

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 150 / 90
Milyen területeken kínál állást: informatika

Azért szeretek az SAP-nál dolgozni, mert itt minden adott ahhoz, hogy jól érezzem magam munka
közben: kellemes környezet, fiatal, dinamikus, jókedvű csapat és számos céges juttatás
(pl. fitneszterem, szauna, kitűnő étterem). És mert az SAP az a hely, ahol tere van a saját
kezdeményezéseknek. 1 éves felhasználói szintű SAP ismeretekkel rendelkeztem akkor, amikor
jelentkeztem, mára Senior Support Engineer pozícióba jutottam. Az eddig itt töltött 4 éven belül
kétszer is részt vehettem a vállalat „High Potential” tehetség-programjában.
(Meizner Vera, Support Engineer)

Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
Gyakornok – Product Support
Gyakornok – Development (core applications, mobile applications)
Product Support Associate (FI / HCM / SD / MM / Netweaver / Basis)
Developer Associate
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, vagy angol és német

Kapcsolat

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása,
családi rendezvények, közlekedés támogatása, üdülés, képzési támogatás,
Széchenyi Pihenő Kártya

Név

Beosztás

Nagy Diana

Senior Recruiter

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Web: jobs.sap.com
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Élvezem, hogy izgalmas feladatokat oldhatok meg egy nyugodt és szabad környezetben, rengeteg
tanulási lehetőséggel. Egyetemi önálló labor feladattal kezdtem az SAP-nál, majd két évvel később
jelentkeztem egy állásra, amit meg is kaptam. Azóta lehetőségem volt több termékkel
megismerkedni és dolgozni, kaliforniai konferencián részt venni és Németországban dolgozni egy
rövid ideig.
(Fazekas Gábor Balázs, Developer)

Run at Your BEST at
Join us: jobs.sap.com

!

30.

Schaeffler csoport

STAND

Alapítás éve: 1996.

Felsőfokú végzettségűek aránya: 20%

Székhely: 9700, Szombahely, Zanati út 31.

Foglalkoztatottak átlagéletkora: 35 év

Tevékenységi terület: közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

Évente felvett diplomások száma: 50 fő

Közösen tartjuk mozgásban a Világot

Foglalkoztatottak száma: 2100 fő

Az LuK a Schaeffler csoport egyik kiemelkedő tagja. Az
LuK csoport székhelye a németországi Bad-Würtenberg
tartománybeli Bühl városban található. Világszerte minden
negyedik új autóban LuK tengelykapcsoló működik. Az
1996-ban, a szombathelyi Claudius Ipari és Innovációs
Parkban a Schaeffler csoport tagjaként alapított LuK
Savaria Kft. fő tevékenységi köre az SAC önutánállító tengelykapcsolók, a tengelykapcsoló-rendszer alkatrészek és a
tengelykapcsoló-kioldó rendszerek gyártása.
Jelenlegi létszámunk 2100 fő, amely a további technológiák
és gyártósorok telepítésének következtében 2014. év végére
2400 főre emelkedik.
Az egyenletesen magas gyártási minőségnek, az alacsony
hibaszámnak és a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően
cégünket a 2008-2009-es gazdasági válság csak átmenetileg
érintette, a 2012-ben elért több mint 500 millió eurós re-

kord árbevétellel továbbra is a hazai „TOP 200” vállalkozás
rangsorában a 60-75. hely között szerepel. Az LuK magyarországi termékei:
• tengelykapcsoló
• SAC kuplung
• kuplungtárcsa
• ZMS – kéttömegű lendítőkerék
• száraz duplakuplung
• kuplungkinyomó rendszer
• lengésfojtó inga
• csillapított ékszíjtárcsa
Multinacionális környezetben tevékenykedünk, ezért az
idegen nyelvek ismerete – német és/vagy angol – elengedhetetlen a szakmai kapcsolatok elmélyítéséhez és a technológia alapos megismeréséhez, ezért ingyenes német és angol
nyelvtanfolyamainkon készítjük fel, illetve egyéb készségfejlesztő képzéseken képezzük tovább munkatársainkat.

Schaeffler – hatással a holnap világára
„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ – hangzik a Schaefﬂer csoport mottója. Vállalatcsoportunkat három
közismert márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi.
Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997-ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 17 évben 75 millió
darab kuplungtárcsát, 71 millió darab kuplungot és 25 millió darab kéttömegû lendkereket gyártottunk.
A világon minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által gyártott kuplunggal kerül felszerelésre. A 2014-es
évben újabb gyártó- és összeszerelô sorokat helyezünk üzembe a gyárunkban, valamint bôvítjük a termékfejlesztési osztályunkat, beindítjuk az újonnan kialakított szerszámüzemünket. Ezek az új projektek további 300
kolléga felvételét teszik szükségessé.

Legyen Ön is a 300 új munkavállalónk egyike!

Idén ennyi diplomás számára kínál állást: 25
Milyen területeken kínál állást: folyamatmérnök, gépészmérnök, minőségbiztosítási gyártástámogató mérnök, reklamációkezelő mérnök, termékfejlesztő mérnök, szerszámszerkesztő mérnök, TrainIng – gyakornoki program
Szükséges nyelvtudás és szintje: német és/vagy angol nyelvtudás napi
szintű, magabiztos használata írásban és szóban egyaránt
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és német vagy angol nyelvű szakmai önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei: hagyományos személyügyi kiválasztási
módszerek: önéletrajz elemzés / előszűrés pozícióra, interjú – adott esetben többkörös
Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft): 250 000–300 000 Ft
Béren kívüli juttatások: cafeteria, kedvezményes vásárlásra jogosultság,
uszodai belépő, fitness-kedvezmények

Karrier- és egyéb lehetőségek: az LuK a
munkaerő-fejlesztést már közvetlenül a
vállalathoz történő belépés után megkezdi.
Az új belépő már az első napokban részt
vesz LuK-speciális képzéseken, tréningeken.
Munkakörtől függően lehetőséget biztosítunk az LuK további külföldi gyáregységeiben való betanulásra, kiküldetésre.
Lehetőségek alsóbb éveseknek: cégbemutató, gyárlátogatás, ösztöndíj, tanműhely,
nyári gyakorlat, szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Tanácsok alsóbb éveseknek:
TrainING program és Duális képzési
lehetőség
Személyügyi Iroda

Telefon

E-mail

HR-referensek

+36 94 588 100

karrier.luk.savaria@schaeffler.com

Cím: 9700 Szombathely, Zanati út 31.
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Kiemelt álláshirdetéseink:
• Szektorvezetô
• Teamvezetô
• Fejlesztômérnök
• Szerszámszerkesztô mérnök
• Folyamatmérnök
• Gépészmérnök
• Diszponens
• Szerszámkarbantartó
• Karbantartó
(elektromos/mechanikus)
• Mûszaki rajzoló
• Gépi forgácsoló
• Szerelô

Utánpótlás program: Szeretnéd áthidalni az elmélet és a gyakorlat közötti szakadékot? Szeretnél egy kiváló csapatban a munka világának érdekes projektjein dolgozni
és ennek során igazából megismerni a gyakorlatot? Akkor teljesítsd szakmai gyakorlataidat az LuK Savaria Kft-nél! Ily módon már a szakmai gyakorlatod során egy világvállalathoz tartozhatsz! Nálunk nem csak arra nyílik lehetôséged, hogy nemzetközi
környezetben dolgozz, de a vállalat mérete, folyamatos növekedése és stabilitása a
szakmai jövôd biztonságát is nyújtja számodra.
Szakképzô iskolában tanuló diákokat várunk: tanmûhelyünkbe, nyári gyakorlatra
Egyetemi hallgatókat várunk: nyári gyakorlatra, duális képzésre, diplomamunka
írásra, illetve a Széchenyi István Egyetem Közlekedési és Gépészmérnöki Fakultásán
a gépész, a közlekedésmérnök, a mûszaki menedzser, gazdász és a mérnök tanár
szakokon tanuló hallgatók Practing programban tudnak részt venni vállalatunknál.
A friss diplomás szakemberek pedig TrainING és Q trainee programunk során ismerhetik meg a vállalatunknál folyó munkát és találhatják meg a végzettségüknek,
érdeklôdésüknek leginkább megfelelô területet.
Diplomamunka: A tanulmányok során tett utolsó lépés egyidejûleg az elsô lépés
lehet a szakmai életben. A diplomamunkákhoz gyakorlatorientált témákat kínálunk
különbözô területeken.

Bôvebb információért keresse fel honlapunkat: www.schaefﬂer.hu
LuK Savaria Kft. – Személyügyi osztály
9700 Szombathely, Zanati út 31., Tel.: +36 94 588 100
E-mail: karrier.luk.savaria@schaefﬂer.com

www.schaefﬂer.hu

48.

Takata Hungary Kft.

STAND

Cég neve: Takata Safety Systems Hungary Kft.

Tevékenységi terület: közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

Székhely: Miskolc, Arany János tér 1.

,,TAKATA – Küldetésünk a biztonságod.”
A TAKATA a világ egyik vezető autóipari biztonsági rendszereket gyártó vállalata, melynek termékpalettáján megtalálhatóak a kormánykerekek, légzsákrendszerek, gázgenerátorok, biztonsági övek, gyermekvédelmi rendszerek és egyéb
alkatrészek.
A TAKATA világszerte több mint 36 ezer munkavállalót foglalkoztat. A piaci igényekre válaszolva Miskolcon zöldmezős
beruházás keretében épít gyárat.
A jövőben szoros kapcsolatot kíván kiépíteni a Miskolci Egyetemmel, lehetőséget szeretne biztosítani a diákoknak szakmai
gyakorlatokra, majdani munkakapcsolatokra. Főként műszaki területekről várjuk az érdeklődőket.

A
egyike a világ vezető integrált utasbiztonsági rendszer
fejlesztőinek és gyártóinak, 3,51 billio euró bevétellel, 36 850 munkavállalóval
világszerte.
Magyarországon, azon belül is Miskolcon építi a TAKATA az eddigi legnagyobb
légzsákgyártó gyárát, ahol több mint ezer munkavállalónak biztosít hamarosan állást.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 80 / 10
Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, műszaki
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
Controller

finance and controlling

Tool Setter

mechanical engineer

-

Welding Engineer

mechanical engineer

GÉIK

Test Operator

electric engineer

GÉIK

Quality Inspector

quality engineer

-

Specialist Electrical Maintenance

electric engineer

-

Szakmai és egyéb elvárások: Szakirányú felsőfokú végzettség

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
250 000–300 000

Szükséges nyelvtudás és szintje: Angol, német előny

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail vagy posta
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: Angol és
magyar nyelvű önéletrajz és angol nyelvű motivációs levél

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
szakmai gyakorlat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Kapcsolat

GTK

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Bérczes Gabriella

HR-specialista

+36 46 407 909

+36 46 407 953

gabriella.berczes@eu.takata.com

Cím: Miskolc, Arany János tér 1.
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Az autóiparban megbízható, hozzáértő partnerként tervezünk, fejlesztünk és
készítünk biztonsági rendszereket és azok összetevőit.
Az autóipar iránt érdeklődő friss diplomásoknak is kínálunk elhelyezkedési
lehetőséget, mellyel egy rugalmas nemzetközi csapat tagjává válhatnak.

49.

TRIGO Csoport

STAND

Cég neve: TRIGO Quality Support Kft.

Tevékenységi terület:
minőségügy, műszaki és méréstechnikai
szolgáltatások

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a
Telephely: 2600 Vác, Gödöllői út 6/b.

A TRIGO a világ els˸ számú min˸ségügyi szolgáltatója az autóés repül˸gépipari szektorban.

A TRIGO Csoport több mint másfél évtizedes tapasztalattal nyújt professzionális megoldásokat világszerte a minőségügy,
méréstechnika és műszaki szolgáltatások területén az autó-, repülőgép- és elektronikai ipar számára. A vállalat 4 kontinensen, 16 országban, több mint 4000 alkalmazottal áll partnerei rendelkezésére a beszállítói lánc minden szintjén. Globálisan
elismert szaktudásunknak és előremutató minőségügyi gyakorlatainknak köszönhetően a TRIGO név az innováció és
teljesítmény szinonimájává vált a minőségügyi szektorban. Globálisan kiterjedt hálózatunkon keresztül valós idejű, ügyfélre
szabott minőségügyi megoldásokkal támogatjuk a beszállítói lánc kritikus szakaszait. Büszkék vagyunk arra, hogy az
alapítás óta folyamatosan támogatjuk a járműipar piacvezető cégeit kiemelt minőségügyi partneri szolgáltatásainkkal.

Várjuk jelentkezésed magyar, valamint közép- és kelet-európai
régiós nyitott pozícióinkra!

Magyarországi leányvállalatunk folyamatosan toboroz főként angol és német nyelvtudással, tapasztalattal rendelkező vagy
pályakezdő mérnököket, műszaki menedzsereket. További információért, folyamatosan frissülő, aktuális állásajánlatainkért látogass el weboldalunkra (www.trigo.net). Kérdéseid felteheted a career@trigoimagement.com címen is, kollégáink
készséggel válaszolnak!
Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 20+ / 10+
Milyen területeken kínál állást: tanácsadás, minőségbiztosítás, műszaki, metrológia

C

M

Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
Supplier Account Manager

felsőfokú végzettség

Vevői kapcsolattartó

felsőfokú végzettség

Minőségügyi mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

3D méréstechnikai mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

Logisztikai koordinátor

felsőfokú végzettség

Site- és mérnökségvezető

felsőfokú végzettség

Szakmai és egyéb elvárások: szakmai gyakorlat/tapasztalat
Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikatív
Egyéb elvárások:
preferált tapasztalat: autóipar, minőségügy, gyártás-termelés
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mail: career@trigoimagement.com
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, HR-es kérdőív

Kapcsolat

Név

Beosztás

CM

MY

CY

CMY

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, közlekedés támogatása, üdülés, Erzsébet-utalvány, Széchenyi
Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás,
egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás, mindezt 16%-os cafeteria
csomag keretein belül
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
külföldi gyakorlatszerzés, saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Telefon

E-mail

Fehérvári-Varga Judit Toborzási és kiválasztási specialista

+36 27 306 444

varga.j@trigoimagement.com

Győri Annamária

+36 27 306 444

gyori.a@trigoimagement.com

Toborzási és kiválasztási specialista

Y

Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai
gyakorlat

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft): 300 000–500 000

K

Beyond the Visible
Piacvezető ügyfelek
Hosszú távú fejlődési lehetőség
Külföldi projektek
Aktív idegennyelv-tudás
Dinamizmus

Web: www.trigo.net
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TVK NYRT.

STAND

Cég neve: Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tevékenységi terület: petrolkémia

Székhely: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep

A TVK a közép-kelet-európai régió polietilén és polipropilén piacának vezetője, Magyarország meghatározó integrált petrolkémiai vállalata, amely nemcsak a hazai és közép-európai, hanem számos nyugat-és kelet-európai közepes és kisméretű
műanyagfeldolgozó vállalatot lát el alapanyaggal. Termékeivel több mint negyven országban van jelen. A társaság fő tevékenysége az olefingyártást és az olefinekből előállított polietilén és polipropilén gyártást, valamint ezek nagykereskedelmét
foglalja magába. A társaságot a Deloitte a 2013-as, Közép- és Kelet-Európa 18 országát magába foglaló TOP500 vállalati
listájában a 144., az ipari termelő vállalatok kategóriájában pedig a 35. helyre rangsorolta.
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Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 30 / 16

-

Milyen területeken kínál állást: termelés, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, műszaki, technológia, HR,
beszerzés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)

-

✓ Vegyészmérnök

BSc/MSc végzettség (legkésőbb a 2013/2014-es tanév II. félévében), angol középfok

-

✓ Gépészmérnök

BSc/MSc végzettség (legkésőbb a 2013/2014-es tanév II. félévében), angol középfok

GÉIK

✓ Vegyész

BSc/MSc végzettség (legkésőbb a 2013/2014-es tanév II. félévében), angol középfok

-

✓ Villamosmérnök

BSc/MSc végzettség (legkésőbb a 2013/2014-es tanév II. félévében), angol középfok

GÉIK

✓ Anyagmérnök

BSc/MSc végzettség (legkésőbb a 2013/2014-es tanév II. félévében), angol középfok

MAK

✓ Műszaki menedzser BSc/MSc végzettség (legkésőbb a 2013/2014-es tanév II. félévében), angol középfok

GÉIK

✓ Közgazdász

GTK

BSc/MSc végzettség (legkésőbb a 2013/2014-es tanév II. félévében), angol középfok

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfokú nyelvvizsga
Egyéb elvárások: frissdiplomások esetén maximum 2 év tapasztalat
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailen a jobs@tvk.hu címen
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz magyar nyelven

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Karrier- és egyéb lehetőségek:
továbbképzés, előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakorlat

Beosztás

Telefon

E-mail

Szőnyi Zsuzsa

Képzés-fejlesztési szakértő

+36 70 935 7096

szonyizs@tvk.hu
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HA ALKOTNI IS SZERETNÉL, NEMCSAK MUNKÁBA
JÁRNI, KÖZTÜNK VAN A HELYED!
VÁRJUK ÖNÉLETRAJZOD!
ĞͲŵĂŝů͗ũŽďƐΛƚǀŬ͘ŚƵ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚǀŬ͘ŚƵͬŚƵͬĂͺƚǀŬƌŽůͬŬĂƌƌŝĞƌͬĂůůĂƐĂũĂŶůĂƚĂŝŶŬ

Béren kívüli juttatások:
közlekedés támogatása, képzési támogatás, cafetéria – széleskörű felhasználási
lehetőséggel

Név

Cím: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, Pf.:20

^ǌĂŬŵĂŝĨĞũůƅĚĠƐ͕ŝŶŶŽǀĂơǀ͕ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ
ŬƂƌŶǇĞǌĞƚďĞŶĚŽůŐŽǌŚĂƚƐǌ͘
ƐƷĐƐƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄŬ͕ƐƉĞĐŝĄůŝƐƐǌĂŬƚĞƌƺůĞƚĞŬ
ŵĞŐŝƐŵĞƌĠƐĞ͘
ŝǌƚŽƐũƂǀƅ͕ƐǌĂŬŵĂŝĠƐǀĞǌĞƚƅŝĠƌǀĠŶǇĞƐƺůĠƐ͘
sĞƌƐĞŶǇŬĠƉĞƐĮǌĞƚĠƐŝĠƐũƵƩĂƚĄƐŝƌĞŶĚƐǌĞƌƚ
ďŝǌƚŽƐşƚƵŶŬŬŽůůĠŐĄŝŶŬŶĂŬ͘
DĞŶƚŽƌŝƌĞŶĚƐǌĞƌĠƐƚĄŵŽŐĂƚſŬŽůůĠŐĄŬ͘

Web: www.tvk.hu
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A MOL-CSOPORT TAGJA

14.

Unilever Magyarország Kft.
Cég neve: Unilever Magyarország Kft.

STAND

Tevékenységi terület:
kereskedelem / gyártás / termelés

Székhely: Budapest, Nyírbátor, Röszke, Veszprém

Minden nap a holnapért dolgozunk
Az Unilever termékeivel hozzájárul ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat a bőrükben, szépnek lássák magukat, és
a lehető legtöbbet hozzák ki az életükből. Hiszünk abban, hogy apró lépésekkel nagy változásokat érhetünk el. Ezt a szemléletmódot vállalati stratégiánkban is követjük: növekedési célkitűzésünk elérése mellett folyamatosan azon dolgozunk,
hogy felére csökkentsük környezetterhelésünket. A 120 éve működő brit–holland cég hazai leányvállalata 1991-ben jött létre,
budapesti központtal. Magyarországon az Unilever több mint 25 márkával van jelen, és három gyárral rendelkezik.

Milyen területeken kínál állást: kontrolling, termelés, marketing, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, tervezés, értékesítés, kereskedelem, beszerzés, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Future Leaders Program

mérnök

GÉIK

✓ Future Leaders Program

közgazdász

GTK

Szakmai és egyéb elvárások: alap- és/vagy mesterszakon végzett közgazdászok és mérnökök jelentkezését várjuk.
Szükséges képességek: vezetői ambícióval rendelkező szakemberek, akik
nyitottak a termelési folyamat minél teljesebb körű megismerésére
Szükséges nyelvtudás és szintje: magas szintű angol nyelvtudás
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
online a www.unilever.hu/karrier oldalon
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési
támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi
Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás,
egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás, nyugdíjszolgáltató
hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség,
Unilever Future Leaders Program

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat,
nyári / évközi projektmunka,
www.unilever.hu/careers-jobs/graduates/
internships

Név

Beosztás

E-mail

Mészáros Szilvia

HR vezető

szilvia.meszaros@unilever.com

Korsós Mónika

Senior Recruitment Specialist

monika.korsos@unilever.com

Web: www.unilever.hu/karrier
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24.

Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.
Cég neve: Valeo Auto-Electric Magyarország Kft

STAND

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: Veszprém

A Valeo független ipari csoport, amelynek tevékenységi köre teljes egészében az autóiparra koncentrálódik. A csoport a
gépjárművek legkülönbözőbb kategóriáihoz tervezi, gyártja és értékesíti termékeit, és mára az észak-amerikai, európai és
ázsiai piacok domináns autógyártóinak partnereként a világ legnagyobb autóipari beszállítóinak egyikévé vált. A Valeo
globálisan 125 gyárat, 21 kutató-, 40 fejlesztő- és 12 elosztóközpontot működtet világszerte, 29 országban van jelen, és 73 800
alkalmazottat foglalkoztat. A Valeo egyike azon kevés vállalatnak, amely a TOP EMPLOYER EUROPE minősítést 2012 és
2013 után 2014-ben is elnyerte a CRF Intézettől.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 25 / 5
Milyen területeken kínál állást: termelés, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, tervezés, beszerzés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
SMT folyamatmérnök

műszaki

GÉIK

Projekt tesztmérnök

műszaki

GÉIK

Projekt logisztikus

logisztikai

GTK

Projekt minőségbiztosítási mérnök

műszaki

GÉIK

Projektmérnök

műszaki

GÉIK

✓ Tesztlabor mérnök

műszaki

GÉIK

✓ Szoftverfejlesztő mérnök

műszaki

GÉIK

✓ Hardverfejlesztő mérnök

műszaki

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: releváns szakmai tapasztalat
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, szakmai közép
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
szakmai önéletrajz (angol/magyar)
Kiválasztási rendszerük elemei: Assescment Center, interjú, teszt

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, közlekedés
támogatása, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya,
iskolakezdési támogatás, egészségpénztári
hozzájárulás, 13. havi fizetés
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, saját képzési
rendszer, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Murányi Lívia

Toborzási specialista

+36 88 540 863

livia.muranyi@valeo.com

Marton Teréz

Személyzetfejlesztési specialista

+36 88 540 422

terez.marton@valeo.com

Görög Tamás

Személyzetfejlesztési specialista

+36 88 540 840

tamas.gorog@valeo.com

Cím: 8200 Veszprém, Piramis u. 1.
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13.

VAMAV Kft.

STAND

Cég neve: VAMAV Vasúti Berendezések Kft.

Tevékenységi terület:
kötöttpályás felépítményi szerkezetgyártás

Székhely: 3200 Gyöngyös, Gyártelep u. 1.

VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
A VAMAV Kft. 1991-ben a MÁV és az osztrák VAE AG 50-50%-os részvételével alakult vegyesvállalat, kötöttpályás közlekedéshez gyárt felépítményi szerkezeteket Gyöngyösön. Gyártmányaink több sínrendszerhez, hazai és nemzetközi (UIC)
szabványoknak megfelelően normál vagy nagy igénybevételhez készülnek.
Új piaci szegmens a közlekedés biztonságát erősítő diagnosztikai berendezések magyarországi forgalmazása, telepítése és
szervizelése.
A hazai piacon partnereink a MÁV Zrt., a BKK Zrt., és a villamos vonalat üzemeltető nagyvárosok, de az osztrák VAE
cégcsoport révén termékeink külföldi piacokon is megjelennek.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 4 / 2
Milyen területeken kínál állást: termelés, technológia, értékesítés, kereskedelem
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Termelésirányító

gépészmérnök

GÉIK

✓ Gyártáselőkészítő

gépészmérnök

GÉIK

✓ Értékesítő

gépészmérnök

GÉIK

✓ Karbantartó mérnök

gépészmérnök

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: műszaki felsőfokú végzettség
Szükséges képességek: komplex gondolkodás
Szükséges nyelvtudás és szintje: középfok
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz magyar, angol és vagy német nyelven

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
250 000–300 000
Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, közlekedés támogatása, Erzsébetutalvány, Széchenyi Pihenő Kártya, egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári
hozzájárulás, egészségbiztosítás
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

Név

Beosztás

Telefonw

E-mail

Rédeyné Dr. Pethes Éva

HR munkatárs

+36 37 312 270

redeyne@vamav.hu

Cím: 3200 Gyöngyös, Gyártelep u. 1.
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37.

Veritas Dunakiliti Kft.

STAND

Cég neve: Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft.

Tevékenységi terület: közúti jármű és járműmotor alkatrészeinek gyártása

Székhely: 9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.
Az 1995-ben alapított Veritas Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft. autóipari beszállító a német Poppe Veritas Holding
GmbH & Co. KG csoport tagja, a Veritas AG leányvállalata.
A Veritas Magyarországon kívül több országban is jelen van;
szinte minden jelentős európai autógyárnak beszállítója.
Legnagyobb vevőként kiemelhető a VW csoport, a BMW
és a Daimler. A Dunakilitin működő gyár üzemanyagrendszereket, olaj- és levegőztető vezetékeket szállít az autóipar
számára, és mintegy 1200 főnek biztosít munkalehetőséget.

A Veritas kiemelkedő piaci részesedését mutatja 2012. évi
586 millió eurós árbevétele, melynek több mint egyharmadát
a Veritas Dunakiliti Kft. tevékenysége adta.
Jövőkép:
A Veritas Dunakiliti Kft. a régió legvonzóbb munkahelye, az autóipar megbízható és innovatív partnere, amelyet
képzett és motivált munkatársaival, környezet- és minőségtudatosságával, társadalmi felelősségvállalásával, valamint
jövedelmező gazdálkodásával ér el.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 30 / 20
Milyen területeken kínál állást: termelés, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, HR
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

középfokú bér- és társadalombiztosítási ügyintézői

-

Kiválasztási specialista

felsőfokú (gazdasági vagy humán szakirányú)

Lean mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

✓ Gyártáselőkészítő

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

GTK, BTK

✓ Minőségügyi mérnök (beszállítói kapcsolattartó) felsőfokú végzettség

GÉIK

✓ Minőségügyi mérnök (vevői kapcsolattartó)

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

✓ Minőségügyi koordinátor

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

✓ Termelési mérnök

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

felsőfokú műszaki végzettség

GÉIK

✓ Termeléstervező

Karbantartó mérnök

szakirányú felsőfokú végzettség

GÉIK

✓ Logisztikai minőségügyi koordinátor

szakirányú felsőfokú végzettség

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: szakirányú felsőfokú végzettség
Szükséges képességek: önállóság, együttműködés, kiváló kommunikációs készség, megbízhatóság, elhivatottság, precizitás
Szükséges nyelvtudás és szintje: német nyelv (közép / tárgyalóképes)
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mailben

Béren kívüli juttatások:
sportolás támogatása, családi rendezvények,
közlekedés támogatása, képzési támogatás,
Erzsébet-utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya,
egészségpénztári hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, továbbképzés, saját képzési
rendszer, előrelépési lehetőség

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz (magyar és német nyelven), motivációs levél, diploma és bizonyítványok másolata

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Kapcsolat

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft): 250 000–300 000
Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Somogyi Krisztina

Személyügyi csoportvezető

+36 20 993 77 25

+36 96 577 607

krisztina.somogyi@veritas-ag.de

Molnár Albertina

Kiválasztási referens

+36 20 3666 642

+36 96 577 607

albertina.molnar@veritas-ag.de

Cím: 9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.
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2.

Vodafone

STAND

Cég neve: Vodafone Magyarország Zrt. / Vodafone Operációs Központ
Magyarország Zrt.

Tevékenységi terület:
telekommunikáció, shared service

Székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
/ 1087 Budapest, Hungária krt. 40–44.

Vodafone – Power to You
A világ egyik legnagyobb mobilszolgáltatója, az angol anyavállalattal rendelkező, öt kontinens 30 országában jelenlévő Vodafone
több mint 14 éve meghatározó szereplője a hazai mobilkommunikációs szektornak és ezáltal a munkaerőpiacnak is.
A Miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központban jelenleg több mint 300 szakértő munkatárs fogadja ügyfeleink hívásait
a nap 24 órájában a hét minden napján. 2013 őszén tett bejelentésünk alapján pedig további 200 pályázónak biztosítunk
álláslehetőséget a következő két év során.
A Vodafone azonban a hazai munkáltatók között nem csak a telekommunikáció miatt cseng ismerősen, hiszen a már több
mint öt éve működő szolgáltató központunk, Vodafone Operációs Központ Magyarország is keresi a nyelveket beszélő,
képzett munkatársakat a beszerzés, értékesítés, humán erőforrás, informatika és pénzügy területére.
Aktuális állásajánlatainkról bővebb információk érhetők el karrieroldalunkon, a www.vodafone.hu/karrier címen.

Milyen területeken kínál állást: marketing, informatika, számvitel, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, ügyfélszolgálat, HR, telekommunikáció, értékesítés, kereskedelem, adminisztráció, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Telefonos ügyfélszolgálatos (Miskolc)
Hogyan történik az állásra jelentkezés: online jelentkezési rendszerünk
a www.vodafone.hu/karrier oldalon érhető el
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: magyar/
angol nyelvű önéletrajz és motivációs levél, bizonyítvány másolatok
Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú, szakmai és képességtesztek

érettségi / BSc / MSc
Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi
rendezvények, közlekedés támogatása, üdülés, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány,
Széchenyi Pihenő Kártya, iskolakezdési
támogatás, egészségpénztári hozzájárulás,
nyugdíjpénztári hozzájárulás
Karrier- és egyéb lehetőségek:
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

E-mail

Horváth Dimitra

Resourcing Specialist

allasmiskolcbox@vodafone.com

Dobai Petra

JR. HR Business Partner

allasmiskolcbox@vodafone.com

Web: www.vodafone.hu/karrier
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60.

WESCAST HUNGARY AUTÓIPARI ZRT.

STAND

Cég neve: Wescast Hungary Autóipari Zrt.

Tevékenységi terület:
autóipar, öntött és megmunkált
kipufogórendszeralkatrészek gyártása

Székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16.

A Wescast az egész világon jelen lévő vállalat, amely a legnagyobb öntött kipufogócsonk- és turbófeltöltőház-gyártó a
személyautók és kisteherautók piacán.
Cégünk Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában rendelkezik gyárakkal, kereskedelmi képviseletekkel és tervező központokkal. Műszaki Fejlesztési Központunk arra összpontosít, hogy az anyagok, a termékek és az eljárások terén áttörésnek
számító újdonságokat dolgozzon ki.
Magyarországi gyárunk Oroszlányon, Komárom-Esztergom megyében található.
Kipufogócsonkokat, turbófeltöltő házakat és integrált kipufogócsonkokat öntünk és munkálunk meg. Termékeinket vasötvözetekből és rozsdamentes acélból készítjük.
Vállalatunkról bővebb információt találhatsz a www.wescast.com oldalon.
Folyamatosan fogadjuk anyag-, kohó-, gépész- és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését az
allas@wescast.com e-mail címen. Önéletrajzod felvesszük az adatbankunkba és ha megfelelő lehetőséget tudunk ajánlani
neked, kapcsolatba lépünk veled.
Aktuális hirdetéseinket megtalálod a http://www.wescast.com/about/careers/ oldalon.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 15 / 4
Milyen területeken kínál állást: minőségbiztosítás, műszaki, technológia, tervezés, műszaki fejlesztés
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel? ( ✓ = frissdiplomás)
✓ Öntödei folyamatmérnök

felsőfokú szakirányú

MAK

✓ Projektmérnök

felsőfokú szakirányú

GÉIK

felsőfokú szakirányú

GÉIK

CNC folyamatmérnök
Szakmai és egyéb elvárások: szakirányú végzettség

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
250 000–300 000

Szükséges képességek:
jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, képzési
támogatás, Erzsébet-utalvány, Széchenyi
Pihenő Kártya, iskolakezdési támogatás,
egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás, kockázati élet- és
balesetbiztosítás, karácsonyi juttatás

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfok
Egyéb elvárások: MS Office ismeret
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
allas@wescast.com e-mail, web www.wescast.com/abaout/carreers
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Karrier- és egyéb lehetőségek:
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
előrelépési lehetőség

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat
Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Bagoly Imre

Senior HR Generalista

+36 34 562 158

+36 34 562 102

imre.bagoly@wescast.com

Cím: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16.
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A Wescast az egész világon jelen lévő vállalat,
amely a legnagyobb öntött kipufogócsonk- és
turbófeltöltőház-gyártó a személyautók és kisteherautók piacán.
Folyamatosan fogadjuk anyag-, kohó-, gépész- és
villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését az allas@wescast.com e-mail
címen. Önéletrajzod felvesszük az adatbankunkba,
és ha megfelelő lehetőséget tudunk ajánlani neked,
kapcsolatba lépünk veled.

Aktuális hirdetéseinket megtalálod a

http://www.wescast.com/about/careers/
oldalon.

10.

XAPT

STAND

Cég neve: XAPT

Tevékenységi terület: informatika

Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Az XAPT immár több mint 10 éve a Microsoft Dynamics vállalatirányítási és CRM megoldások piacvezető szállítója
hazánkban és a közép-kelet európai régióban, napjainkra pedig egyike a legnagyobbaknak világszerte.
Mindezt a széleskörű szakmai tapasztalat, a megszerzett magas szintű tudás, a technológiai fejlődés folyamatos követése,
valamint a piaci követelményekhez való rugalmas alkalmazkodás teszi lehetővé.
Az integrált rendszerek vállalati igényeknek megfelelő testreszabásában és bevezetésében nyújt támogatást az XAPT. Emellett tanácsadási, szoftverfejlesztési, projektmenedzsment, oktatási, rendszerintegrátori szolgáltatást nyújt hazai, regionális
vagy globális vállalatok számára.

Idén ennyi diplomás számára kínál állást / ebből frissdiplomás: 50 / 40
Milyen területeken kínál állást:
informatika, tanácsadás, számvitel, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, logisztika, technológia, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
Junior Consultant

diploma

GTK

Junior Software Engineer

diploma

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: gazdasági vagy informatikai háttér
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, tárgyalási szint
Hogyan történik az állásra jelentkezés: web
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
CV, angol-magyar

Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Kapcsolat

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi
rendezvények, közlekedés támogatása, üdülés, képzési támogatás, Erzsébet-utalvány,
Széchenyi Pihenő Kártya, egészségpénztári
hozzájárulás, nyugdíjpénztári hozzájárulás

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Angalét Zsuzsanna

HR generalist

+36 1 889 2900

zsuzsanna.angalet@xapt.com

Vörös Eszter

HR Manager

+36 1 889 2900

eszter.voros@xapt.com

Cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
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TRÉNINGEK:

i kompetenciák fejlesztése
unkaerő-piaci készségfejlesztés

Ygen Humánerőforrás Központ, Miskolc

31.
STAND

TE IS SZERETNÉL MINÉL
HAMARABB ELHELYEZKEDNI?
Az YGEN HUMÁNERŐFORRÁS KÖZPONTBAN
olyan térítésmentes szolgáltatásokat nyújtunk,
amelyek segítenek az elhelyezkedésben.

ó, jelentkezés:

VÁRUNK, HA:

630/ 846-89-66

• 18-35 éves vagy
• szeretnéd, hogy az álláskeresési
folyamatodban mentoráljanak
• szeretnél sikeresen elhelyezkedni

ozpont@hia.hu
Az Ökumenikus Segélyszervezet által létrehozott YGEN Humánerőforrás Központ célja, hogy olyan
pont.hufejlesztési eszközöket kínáljon az Y generáció számára, mely révén képesek lesznek munkát találni és
munkahelyüket megtartani, sikeresen karriert építeni. Az YGEN Humánerőforrás Központ 2009-ben
kezdte meg eredményes működését Budapesten. Az eltelt négy év alatt a központtal együttműködő
álláskeresők 70 %-a elhelyezkedett a nyílt munkaerőpiacon.
A miskolci YGEN Humánerőforrás Központ a segélyszervezet harmadik tanácsadó irodája, ahol
18–35 éves álláskeresők számára térítésmentesen biztosítunk részvételi lehetőséget az YGEN Álláskeresőket Fejlesztő Programban.
Tapasztalataink alapján az álláskeresés terén alapvetően kompetenciafejlesztésre van szükség. Ennek három szintje van: a készség-, a tudás- és az attitűdszint. Ezek egyidejű fejlesztésére van szükség,
erre a szemléletre építettük fel az egész programot. Célunk, hogy komplex szolgáltatási rendszerünkön keresztül az álláskeresők saját motivációjuk alapján eredményes és elégedett munkavállalóvá
váljanak.
Az YGEN Álláskeresőket Fejlesztő Program keretében álláskeresési tanácsadást, pályaválasztási,
pályamódosítási tanácsadást, pszichológiai tanácsadást, próbainterjús lehetőséget, személyiség- és
készségfejlesztő tréninget nyújtunk az álláskeresők részére. Szolgáltatásaink ingyenesek.
Szakmai munkánk minőségét tapasztalt szakemberek garantálják.

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK:
TANÁCSADÁS:
• Álláskeresési tanácsadás
• Pályázati anyag összeállítása
(önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél)
• Próbainterjú
• Pszichológiai tanácsadás
• Pályaválasztási tanácsadás

TRÉNINGEK:
• Álláskeresési kompetenciák fejlesztése
• Komplex munkaerő-piaci készségfejlesztés

Kapcsolat

A miskolci tanácsadó irodánk, mely országosan a segélyszervezet harmadik YGEN Humánerőforrás
Központja, a nemzetközi hátterű TANDEM Fejlesztési Alap programjának segítéségével valósulhatott meg. Az álláskeresők fejlesztésével kapcsolatban felhalmozott tapasztalatokat a segélyszervezet
azzal a céllal építette be munkájába, hogy a gondjaikkal hozzá fordulók számára olyan fejlődési teret
biztosíthasson, mely révén karrierjüket hatékonyabban építhetik.

Információ, jelentkezés:

Telefon

E-mail

+36 30 846 89 66

miskolc@ygenkozpont.hu

Web: www.ygenkozpont.hu
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Telefon: +3630/ 846-89-66
miskolc@ygenkozpont.hu
www.ygenkozpont.hu

52.

ZF Hungária Kft.

STAND

Cég neve: ZF Hungária Kft.

Tevékenységi terület: járműipar

Székhely: Eger
A német ZF Friedrichshafen elsősorban járműipari részegységek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Öt földrészen,
26 országban 121 gyártóhelyet működtet. A ZF AG a világ legnagyobb járműipari vállalatai között található, több termékcsaládjával is a globális értékesítési lista első helyét foglalja el. Világelső például a 6 tonnánál nagyobb tömegű haszonjárművek kuplungszerkezeteinek, hidraulikus kormányszerkezeteinek, lengéscsillapítóinak, automatizált sebességváltóinak
gyártásában és forgalmazásában.

ZF HUNGÁRIA KFT.
Eger

Az egri székhelyű ZF Hungária Kft. manuális és automatizált sebességváltókat gyárt, amelyeket vevőink teherautókba,
buszokba és kis haszongépjárművekbe építenek be. Világszínvonalú termékeinket a nemzetközi piacon értékesítjük, olyan
járműgyártóknak, mint a Renault, Volvo, Iveco, Volkswagen, MAN és a Leyland.
Egerben tevékenykednek több, a ZF konszern és az egyes leányvállalatai számára különféle területeken szolgáltató részlegek, közöttük a programokat és applikációkat fejlesztő központunk is, amely 2013-ban kompetencia központtá vált. Magas
színvonalú szolgáltatást nyújtó szervezet, amely támogatja és növeli a ZF IT alkalmazásait az üzleti követelményeknek
megfelelőn. Szolgáltatásaik: ABAP/4, APEX, Java, AQDB, XML/XSLT alkalmazások működtetése és karbantartása.

Milyen területeken kínál állást: informatika, minőségbiztosítás, műszaki
Milyen pozíciókat kínál az idén, és milyen végzettséggel?
SAP HR Időgazdálkodás alkalmazás szakértő

felsőfokú informatikai

GÉIK

SAP HR alkalmazásfejlesztő

felsőfokú informatikai

GÉIK

SAP QM alkalmazásfejlesztő

felsőfokú informatikai

GÉIK

EDI/EAI integrációs tanácsadó

felsőfokú informatikai

GÉIK

JAVA és APEX fejlesztő

felsőfokú informatikai

GÉIK

Automatizálási mérnök

felsőfokú informatikai, villamosmérnöki

GÉIK

Csoportvezető – szerviz terület, műszaki támogatás

gépészmérnöki

GÉIK

Hőkezelő minőségirányítási mérnök

gépészmérnöki vagy anyagmérnöki

MAK

Beszállítói minőségirányítási mérnök

gépészmérnöki

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: autóiparban szerzett szakmai tapasztalat
Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú angol és/vagy német
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
kétnyelvű önéletrajz, motivációs levél

Béren kívüli juttatások: sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés
támogatása, iskolakezdési támogatás, egészségpénztári hozzájárulás, nyugdíjpénztári
hozzájárulás, üzemorvosi ellátás, vállalati
óvoda
Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dávid Nikolett

személyügyi munkatárs

+36 36 521 740

nikolett.david@zf.com

Cím: 3300 Eger, Kistályai u. 2.
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Velünk

vált
a világ!
Stabilitás
Innováció
Megbízhatóság
Dinamika
Know-how
Kompetencia

51.

ZF LENKSYSTEME HUNGÁRIA KFT.

STAND

Cég neve: ZF Lenksysteme Hungária Kft.

Tevékenységi terület:
gépjárműalkatrész-gyártás

Székhely: Eger, Kistályai út 2.
Telephelyek: Eger és Maklár

A ZF Lenksysteme GmbH-t 1999. január 1-jén alapította a Robert Bosch GmbH és a ZF Friedrichshafen AG, 50-50 %
tulajdonrésszel. A cég Európában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, 8 országban 18 telephelyet működtet.
Az anyacégekhez hasonlóan, folyamatos és sikeres fejlesztéseinek köszönhetően a Lenksysteme Hungária is a járműipar élvonalában tevékenykedik. Magyarország legnagyobb gépipari cégeinek egyike, éves forgalma alapján a HVG gazdasági hetilap TOP 500 összesített listáján a 138. helyen áll. Hidraulikus segítésű Servotronic, illetve elektromos rásegítésű Servolectric
kormánymű-családjának különféle típusait a világ vezető személyautó- és haszonjármű-gyártói építik be termékeikbe.
Az egri ZF Lenksysteme Hungária Kft. 2003-ban alakult és az elmúlt 10 esztendőben folyamatosan bővült, követve a piaci
igényeket és az egyre emelkedő rendelésállományt. Az öt üzleti terület közel négyszázféle terméket gyárt a vezető autógyártó
cégek számára. A növekvő vevői igényekre alapozva a vállalat további dinamikus foglalkoztatás-bővítést valósít meg.

Milyen területeken kínál állást:
termelés, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, beszerzés, mérnök területek, pénzügy, kontrolling
Szakmai és egyéb elvárások: autóiparban szerzett tapasztalat

Béren kívüli juttatások: étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés támogatása, iskolakezdési
támogatás, egészségpénztári hozzájárulás,
nyugdíjpénztári hozzájárulás, orvosi ellátás

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol és/vagy német nyelv társalgási
vagy tárgyalási szintű ismerete szükséges (pozíciófüggő)
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és idegen nyelvű (angol és/vagy német) önéletrajz

Karrier- és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás,
továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés,
előrelépési lehetőség

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat,
helyi és nemzetközi gyakornok program

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Zbiskó Katalin

HR munkatárs

+ 36 36 520 808

+ 36 36 511 952

katalin.zbisko@zf-lenksysteme.com

Cím: 3300 Eger, Kistályai út 2.
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Ne hagyd ki 2014-ben!

5+1 biztos tipp a sikeres álláskereséshez
+ Lemaradtál
a nyomtatott
ÁllásStartról?
Keresd e-kiad
ványunkat
az interneten
!

2.

Okostelefonod van?
Hozz egy okos döntést, és
töltsd le az alkalmazásunkat!

1.

3.
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Találkozzunk személyesen az
állásbörzéken, ahol ingyenesen
megkaphatod kiadványunkat,
és személyre szabott karriertanácsadást kaphatsz!

Kövess minket facebook-on,
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Haladj a korral, töltsd fel videó
önéletrajzod, így leendő munkaadód azonnal képet kaphat rólad!
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Tempus közalapítvány – Europass

Állásstart

9.
STAND

16.
www.allasstart.hu

EMBERI ERŐFORRÁSOK
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TÉGED IS VÁR MAGYARORSZÁG
LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA!

NÁLUNK TÖBB EZER ÁLLÁSAJÁNLAT
KÖZÜL VÁLOGATHAT.

Az IT Services Hungary Kft. hazánk legnagyobb és legdinamikusabban fejlĩdĩ ICT-munkaadójaként
folyamatosan várjuk Debrecenben informatikai szakemberek vagy az informatika iránt érdeklĩdĩ, idegen
nyelveket beszélĩ pályázók jelentkezését.
IT SERVICES HUNGARY. VALÓSZÍNļLEG A LEGIZGALMASABB ICT-MUNKAHELY.

Jobline álláskeresési

18.
STAND

www.it-services.hu

STAND

Felnőttképzési Regionális központ

Ingyenes alkalmazás
álláskeresőknek.
Töltse le a Jobline..hu
mobilapplikációját a
Google Playről!
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Szakmai Gyakorlati Börze

Szakmai Gyakorlati Börze
AIESEC Miskolc

A Szakmai gyakorlati börze kiállítói
AIESEC
CLAAS HUNGÁRIA KFT.

Cég neve: AIESEC Miskolc Helyi Bizottság

MAGYAR HONVÉDSÉG KELET-MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁG / 1. TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA

Székhely: Miskolc-Egyetemváros

miskolci törvényszék
nemzeti adó- és vámhívatal észak-magyarországi regionális adó főigazgatósága

Előcsarnok galériája?
Tevékenységi terület: külföldi szakmai gyakorlat szervezése és fiatal vezetők képzése
különböző programok által

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: kontrolling, könyvvizsgálat, non-profit szektor, marketing, informatika, számvitel, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, oktatás, kutatás, logisztika, műszaki,
technológia, média, HR, idegenforgalom, értékesítés, kereskedelem, pénzügy

Nokia solutions and networks Kft.

További szakmai gyakorlati lehetőségek a standokon is!
ANDRITZ Kft.

21.

Lego Manufacturing Kft.

Audi Hungaria

54.

Linamar Hungary Zrt.

27.

Szakmai és egyéb elvárások: munkakör- és állásfüggő

Bosch Miskolc

45.

Mol Magyarország

46.

Denso

40.

MSK Hungary

25.

Szükséges képességek: mobilitás, flexibilitás

evosoft

57.

Sanmina Magyarország Kft.

35.

HAUNI

23.

TVK nyrt.

47.

Unilever magyarország Kft.

14.

Jabil

5.

Lear Corporation Hungary Kft.

15.

29.

Egy diplomás kezdő bruttó fizetése (Ft):
100 000–150 000, a fizetés munkakör- és
országfüggő

Szükséges nyelvtudás és szintje: kiváló angol
Hogyan történik az állásra jelentkezés: online
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol nyelvű jelentkezési lap és önéletrajz
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Előcsarnok galériája
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Név

Telefon

E-mail

Lónárt Dániel

+36 30 726 6187

lonart.aiesec@gmail.com

Web: miskolc.aiesec.hu
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Szakmai Gyakorlati Börze
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Katonai toborzás: Magyar Honvédség
Műszaki menedzser: Andritz, Audi, BOSCH, DENSO,
FGSZ, HAUNI, Jabil, LEGO, Lear Corporation, Linamar,
MOL, MSK, Sanmina, TVK, Unilever
Logisztikai: Audi, BOSCH, CLAAS, Jabil, Lear
Corporation, MOL, Unilever

Segíthetünk?
Gépészmérnöki: Andritz, Audi, BOSCH, CLAAS, DENSO,
FGSZ, HAUNI, Jabil, LEGO, Lear Corporation, Linamar,
MOL, MSK, Sanmina, TVK

Andritz Kft.

21.

Cég neve: Andritz Kft.

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: technológia, HR
Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Technológus gyakornok

gépészmérnök hallgatói jogviszony

GÉIK

Minőségbiztosítási: BOSCH, CLAAS, DENSO, Jabil,
LEGO, Lear Corporation, Linamar, Sanmina, TVK,
Unilever

HR-gyakornok

HR/menedzsment hallgatói jogviszony

GTK

IT-gyakornok

IT hallgatói jogviszony

GÉIK

Olaj- és gázmérnöki: FGSZ
Jog: Jabil, MOL, Miskolci Törvényszék, Nemzeti Adó-és
Vámhivatal

Informatikai: Andritz, BOSCH, evosoft, Jabil, MOL, MSK,
Nokia

Vegyipari gépész: MOL, TVK

Villamosmérnöki: FGSZ, LEGO, MSK

Ez az oldal – a teljesség igénye nélkül – segít abban, hogy a Szakmai Gyakorlati Börzén megtaláld
azokat a cégeket, amelyek a képzettségednek leginkább megfelelő gyakorlati helyeket kínálják.
Miskolci Egyetemi Szakmai Gyakorlati Börze 2014

stand

Tevékenységi terület:
energetikai komponens-gyártó

Székhely: 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.

Mechatronikai: CLAAS

Közgazdász: Andritz, Audi, BOSCH, CLAAS, FGSZ, Jabil,
LEGO, MOL, Nemzeti adó- és vámhivatal, TVK, Unilever
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Lehetőségek alsóbb éveseknek: önkéntes
külföldi programokban való részvétel

16

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz magyar és angol nyelven
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú
Kapcsolat

9
8

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, külföldi gyakorlatszerzés

Egy gyakornok bruttó fizetése (Ft):
89 500 felett
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Szalai Adrienn

HR Generalista

+36 76 542 144

hr.andritzkft@andritz.com

Cím: Andritz Kft. 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.

Web: www.andritz.com

Szakmai Gyakorlati Börze

Szakmai Gyakorlati Börze

AUDI HUNGARIA

54.

Cég neve: Audi Hungaria Motor Kft.

stand

Tevékenységi terület: motorgyártás,
járműgyártás, szerszámtervezés és gyártás,
műszaki fejlesztés

Alapítás éve: 1993
Székhely: Győr

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: kontrolling, termelés, marketing, informatika, számvitel,
vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, oktatás, kutatás, logisztika, műszaki, technológia, tervezés,
HR, értékesítés, kereskedelem, beszerzés, adminisztráció, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Audi Adventure gyakornoki program

műszaki, gazdasági, logisztikai

Szakmai és egyéb elvárások: szakmai elhivatottság, érdeklődés
Szükséges képességek: flexibilitás, mobilitás, lojalitás, kreativitás, képesség csapatmunkára és önálló munkavégzésre is
Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikációképes németnyelv-tudás
Egyéb elvárások: nappali tagozatos hallgatói jogviszony
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
www.audi.hu/adventure oldalon keresztül

GÉIK, GTK

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és német nyelvű önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, www.audi.hu/adventure

CLAAS Hungária Kft.

Előcsarnok galériája

Cég neve: CLAAS Hungária Kft.

Tevékenységi terület:
mezőgazdasági gépgyártás

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn u. 1.

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: kontrolling, termelés, informatika, számvitel, minőségbiztosítás,
logisztika, műszaki, technológia, tervezés, HR, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Konstruktőr gyakornok

gépészmérnök, mechatronikai mérnök

GÉIK

Logisztikai mérnök gyakornok

gépészmérnök

GÉIK

Minőségbiztosítási mérnök gyakornok

gépészmérnök, műszaki menedzser

GÉIK

Gyártástámogató mérnök gyakornok

gépészmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki men.

GÉIK

Gazdasági gyakornok

közgazdász

GTK

Szakmai és egyéb elvárások: sikeresen lezárt 4 félév

Egy gyakornok bruttó fizetése (Ft):
89 501 felett

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail-en, postán

Egy gyakornok bruttó fizetése (Ft):
130 000–200 000

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz és motivációs levél

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, továbbképzés, nyelvtanfolyam

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt, AC

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, TDK dolgozat,
projektfeladat

Kapcsolat: HR osztály

Telefon

E-mail: hr-clh@claas.com

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn u. 1.

+36 30 688 29 75

Web: www.claas.com

Web: www.audi.hu/karrier

DENSO

Miskolci Egyetem Diák Iroda
3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1. mfsz. 7.
Telefon: 46/565-368
E-mail: diakinfo@uni-miskolc.hu

Cég neve: DENSO Gyártó Magyarország Kft.

stand

Tevékenységi terület:
szerszámgyártás, autóipar

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés, informatika, számvitel, minőségbiztosítás, logisztika

Szükséges képességek: rugalmasság, terhelhetőség, MS-Office ismeretek
Szükséges nyelvtudás és szintje: középfok (angol, német)
Hogyan történik az állásra jelentkezés: HR_miskolc@hu.bosch.com

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: CV (magyar, angol/
német)
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
Kihívás Program, Gyakornoki Program

E-mail: HR_miskolc@hu.bosch.com
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Tevékenységi terület: autóalkatrész-gyártás

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: gyakornoki program, minőségbiztosítás, műszaki

Miskolci Egyetemi Szakmai Gyakorlati Börze 2014

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Gépészmérnök gyakornok folyamatmérnökségre

megkezdett gépészmérnöki tanulmányok

GÉIK

Gépészmérnök gyakornok min. bizt. mérnökségre

megkezdett gépészmérnöki tanulmányok

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások:
gépészmérnöki tanulmányok (minimum 2 lezárt év)

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mailben: job@denso.hu címre küldve

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű önéletrajz
Kapcsolat

45.

Székhely: Miskolc, Robert Bosch park 1–3.

Szakmai és egyéb elvárások: jó tanulmányi eredmény

stand

Székhely: Székesfehérvár

Bosch Miskolc
Cég neve:
Robert Bosch Power Tool Kft. / Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.

40.

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Bresák Judit

HR Specialista

+36 30 404 9039

+36 22 552 099

j.bresak@denso.hu

Cím: 8000 Székesfehérvár Holland fasor 14.

Web: www.denso-local.com/hungary

Szakmai Gyakorlati Börze

Szakmai Gyakorlati Börze

evosoft

57.

Cég neve: evosoft Hungary Kft.

stand

Tevékenységi terület: szoftverfejlesztés

Cég neve: Lear Corporation Hungary Kft.

29.

stand

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti u. 4.

Székhely: 1117 Budpapest, Kaposvár u. 14–18.

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, beszerzés

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: informatika/szoftverfejlesztés

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
folyamatban lévő felsőfokú végzettség

E-mail: evosoft-allas@evosoft.com

gyakornok logisztika, termelés, mérnökség, minőség

GÉIK

Web: www.evosoft.com

HAUNI Hungaria Kft.

23.

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

stand

Székhely: 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 72.
Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Hogyan történik az állásra jelentkezés: postán, e-mailen
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol, magyar önéletrajz

Tevékenységi terület: gépgyártás

Cég neve: HAUNI Hungaria Gépgyártó Kft.

Név

Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka-írás

Cím: 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 72.

tanulmányait befejezi 1-2 év múlva

Szakmai és egyéb elvárások: műszaki és gazdasági tanulmány

Kapcsolat

C# fejlesztő/belső tool fejlesztés területére

Lear Corporation Hungary Kft.

Beosztás

Telefon

E-mail

Szásziné Dudás Judit

HR generalista

+36 28 520 300

hrgodollo@lear.com

Kovács-Schuszter Tünde

toborzási specialista

+36 37 518 520

hrgyongyos@lear.com

Cím: 2100 Gödöllő, Haraszti u 4.

Web: www.lear.com

Web: www.hungaria.hauni.com

LEGO Manufacturing Kft.

15.

Cég neve: LEGO Manufacturing Kft.

stand

Tevékenységi terület: játékgyártás

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 342.
Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: kontrolling, termelés, informatika, számvitel, minőségbiztosítás, műszaki, adminisztráció, pénzügy

5.

Cég neve: Jabil Circuit Magyarország Kft.

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
stand

Tevékenységi terület:
elektronikai szerződéses gyártás

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor u. 1.

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: kontrolling, termelés, informatika, számvitel, minőségbiztosítás,
logisztika, műszaki, tervezés, HR, jog, beszerzés, adminisztráció, pénzügy, mérnökség
Szakmai és egyéb elvárások: folyamatban lévő tanulmányok

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol nyelv ismerete

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

Hogyan történik az állásra jelentkezés: www.jabil.com

Kapcsolat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
CV, angol és magyar nyelven
Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Mózsik Gábor

Corporate toborzó és HR Generalista

+36 49 548 809

+36 49 548 546

gabor_mozsik@jabil.com

Nagy Renáta

HR munkatárs

+36 49 548 609

+36 49 548 546

renata_nagy@jabil.com

Cím: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor u. 1.
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Web: www.jabil.com
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Pénzügyi gyakornok

közgazdász, számvitel, kontrolling szakirány

GTK

Mérnök gyakornok

gépész/ villamos mérnök

GÉIK

Minőségbiztosítási gyakornok

minőségirányítási szakmérnök

Szükséges képességek:
pontosság, rugalmasság, tanulás és fejlesztésre való igény
Szükséges nyelvtudás és szintje: társalgás szintű angol nyelvtudás
Egyéb elvárások: nappali hallgatói jogviszony megléte kötelező
Hogyan történik az állásra jelentkezés: www.jobs.lego.com

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú,
teszt, regisztrálás után telefonon és e-mailben vesszük fel a kapcsolatot a jelöltekkel
Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka írás, nyári gyakorlat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéltrajz és motivációs levél magyar-angol nyelven
Kapcsolat

JABIL

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Nagy Andrea

HR feljesztési asszisztens

+36 42 505 163

Andrea.Nagy@LEGO.com

Hunya Pál

HR feljesztési és kiválasztási konzultáns

+36 42 505 164

Pal.Hunya@LEGO.com

Cím: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 342.

Web: www.jobs.lego.com

Szakmai Gyakorlati Börze

Szakmai Gyakorlati Börze

LINAMAR HUNGARY ZRT.

27.

Cég neve: Linamar Hungary Zrt.

stand

Tevékenységi terület:
autóipari gépalkatrészgyártás, mezőgazdasági és építőipari gépgyártás

Székhely: 5900 Orosháza, Csorvási út 27.

Miskolci Törvényszék

Előcsarnok galériája

Cég neve: Miskolci Törvényszék

Tevékenységi terület: igazságszolgáltatás

Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés, minőségbiztosítás, műszaki, technológia, gépészmérnök

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: jog

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?

Gépészmérnök gyakornok

gépészmérnök tanulmányok

Szakmai és egyéb elvárások: gépészmérnöki aktív hallgatói jogviszony
Szükséges képességek:
önálló munkavégzés, kiváló kommunikációs készség, elhivatottság
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol – középszint

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz, motivációs levél
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Szabó Janka

képzési koordinátor

+36 66 620 500

janka.szabo@linamar.com

Fórián Ildikó

képzési munkatárs

+36 68 514 600

ildiko.forian@linamar.com

joghallgató

IV. évfolyam

ÁJK

igazságügyi igazgatási alapszakos hallgató

hallgatói jogviszony

ÁJK

jogi asszisztens és jogi felsőoktatási szakképzés

hallgatói jogviszony

ÁJK

Szakmai és egyéb elvárások: jogszabályismeret, jogi tudás,

MAGYAR HONVÉDSÉG

Előcsarnok galériája

Cég neve: Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 4. KIÉI

Tevékenységi terület: toborzás

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
szakmai gyakorlati nyomtatvány, önéletrajz

Szükséges képességek:
önálló munkavégzés, döntésképesség, megbízhatóság,

Kiválasztási rendszerük elemei:
jelentkezés alapján

Egyéb elvárások: szakmai igényesség, pontosság,
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
egyetemi koordinátor útján vagy személyesen

Kapcsolat

Kapcsolat

GÉIK

Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka-írás, kutatási tevékenység, tárgyaláslátogatás, évfolyamdolgozat, TDK dolgozat

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Dr. Csillám Katalin

elnökhelyettes

+36 46 815 249

+36 46 343 909

csillamk@miskolcit.birosag.hu

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4.

Web: www.miskolcitorvenyszek.birosag.hu

MOL Magyarország

46.

Cég neve: MOL Magyarország

Tevékenységi terület: olaj- és gázipar

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.
Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot:
kontrolling, termelés, marketing, informatika, számvitel, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, logisztika, műszaki,
technológia, HR, jog, értékesítés, kereskedelem, beszerzés, adminisztráció, pénzügy

Székhely: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.
Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: katonai toborzás
Szükséges képességek: egészségügyi alkalmasság

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Szakmai és egyéb elvárások: folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok

Egyéb elvárások: fizikai alkalmasság

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka írás

Egyéb elvárások: aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony

Kapcsolat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: magyar
Név

Beosztás

E-mail

Horváth Imre alezredes

Személyügyi osztályvezető

horvath.imre@mil.hu

Web: www.hadkiegeszites.hu
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Hogyan történik az állásra jelentkezés:
a MOL karrier oldalán keresztül (www.mol.hu/karrier)
Kapcsolat

Hogyan történik az állásra jelentkezés: személyesen

stand

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz, motivációs levél
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú
Lehetőségek alsóbb éveseknek: ösztöndíj

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Baky Mónika

Képzés és kompetenciafejlesztés szakértő

06206212699

mbaky@mol.hu

Web: www.mol.hu

Szakmai Gyakorlati Börze

Szakmai Gyakorlati Börze

MSK Hungary

25.

stand

Tevékenységi terület:
csomagológép-gyártás

Cég neve: MSK Hungary Gépgyártó Bt.
Székhely: 4300 Nyírbátor, MSK tér 1.

Nokia Solutions and Networks

Előcsarnok galériája

Cég neve: Nokia Solutions and Networks Kft.

Tevékenységi terület: telekommunikációs
távközlési hálózatok szoftverfejlesztése

Székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés, informatika, műszaki, technológia, tervezés

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot:
informatika, gyakornoki program, telekommunikáció, szoftvermérnök

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Villamosmérnök

folyamatban lévő tanulmányok

GÉIK

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?

Gépészmérnök

folyamatban lévő tanulmányok

GÉIK

Szoftverfejlesztő gyakornok

BSc/MSc folyamatban

GÉIK

Szoftvertesztelő gyakornok

BSc/MSc folyamatban

GÉIK

Szakmai és egyéb elvárások: folyamatban lévő tanulmányok
Hogyan történik az állásra jelentkezés: info@msk.hu

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: önéletrajz
és motivációs levél magyar és angol/német nyelven
Cím: 4300 Nyírbátor, MSK tér 1.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
angol nyelvű szakmai önéletrajz

Szakmai és egyéb elvárások:
programnyelv ismerete/szoftvertesztelési ismeretek
Szükséges képességek: ambiciózus, csapatjátékos, szakmailag elhivatott

Web: www.msk.hu

Kiválasztási rendszerük elemei:
teszt, interjú

Egyéb elvárások: angol szakmai nyelv ismerete

www.alumni.uni-miskolc.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Cég neve: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Gyenes Péter

üzleti kapcsolatok vezetője

+36 20 977 77 97

jobs.hu@nsn.com

Cím: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.

Web: nsn.com; facebook.com/TcBudapestNSN

Tevékenységi terület: pénzügyi

SANMINA MAGYARORSZÁG KFT.

Székhely: Miskolc

Egyéb elvárások:
együttműködési készség, felelősségtudat, lojalitás
Hogyan történik az állásra jelentkezés: postai úton

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve: magyar nyelvű önéletrajz, motivációs levél, valamint az oklevél és
bizonyítvány másolatai

Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Gépészmérnöki

érettségi

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol – társalgási szintű

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
CV, magyar

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Vadászi Ibolya

főosztályvezető

+36 46 514 206

vadaszi.ibolya@nav.gov.hu

Dr. Valek Gabriella

osztályvezető

+36 46 514 236

valek.gabriella@nav.gov.hu

Cím: 3530 Miskolc, Kandia u. 12–14.

Tevékenységi terület: fémmegmunkálás

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás,
műszaki, értékesítés, kereskedelem, beszerzés, mérnöki

Web: www.nav.gov.hu

Miskolci Egyetemi Szakmai Gyakorlati Börze 2014

GÉIK
Egy gyakornok bruttó fizetése (Ft):
44 750–89 500

Hogyan történik az állásra jelentkezés: miskolc.job@sanmina.com

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú
Kapcsolat

Szükséges képességek:
jó kommunikációs készség, a változásokhoz való gyors alkalmazkodás,
munkabíró képesség

stand

Székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3.

Mely karok hallgatóinak kínál szakmai gyakorlatot: GTK, ÁJK
Szakmai és egyéb elvárások: pénzügyi, számviteli ismeretek, irodai
szoftverek magabiztos használata

35.

Cég neve: Sanmina Magyarország Kft.

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: kontrolling, tervezés, HR, jog, pénzügy

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai
gyakornoki program

Előcsarnok galériája

Alapítás éve: 1987
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Kapcsolat

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
szakmai önéletrajz küldése: jobs.hu@nsn.com

Név

Beosztás

Telefon

Fax

E-mail

Kövesdi Nikolett

HR-vezető

+36 46 520 616

+36 46 520 616

nikolett.kovesdi@sanmina.com

Cím: 3571 Alsózsolca, Gyár u. 3.

Web: www.sanmina.com

Szakmai Gyakorlati Börze
TVK Nyrt.

47.

Cég neve: TVK Nyrt.

stand

Tevékenységi terület: vegyipar, petrolkémia

Székhely: Tiszaújváros
Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés, technológia, HR
Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Frissdiplomás

BSc/Msc

Szakmai és egyéb elvárások: 3,5 átlag

nt a Miskolci Egye
tem
hallgatóinak elsőd
leges
információforrása
a

Egy gyakornok bruttó fizetése (Ft):
17 901–44 750

Egyéb elvárások: szakmai elköteleződés, érdeklődés
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail: akaputa@tvk.hu
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve:
önéletrajz, magyar
Kapcs.

A felmérések szeri

-

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Kaputa Ágnes

képzés-fejlesztési munkatárs

+36 70 321 4875

akaputa@tvk.hu

Unilever Magyarország Kft.
Cég neve: Unilever Magyarország Kft.

MEGAZIN!

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj

ÉRDEMES NÁLUNK HIRDETNI.
14.

stand

Tevékenységi terület:
kereskedelem, gyártás, termelés

Székhely: Budapest, Nyírbátor, Röszke, Veszprém

Milyen területeken kínál szakmai gyakorlatot: termelés, marketing, vezetőutánpótlás / gyakornoki program, minőségbiztosítás, logisztika, műszaki, technológia, tervezés, pénzügy
Milyen pozíciókat kínál az idén szakmai gyakorlatosok számára?
Intern PROD szakmai gyakorlat

hallgató

GÉIK

Intern LOG szakmai gyakorlat

hallgató

GÉIK

Intern OSHE szakmai gyakorlat

hallgató

MFK

UNILEVER Future Leaders Program

frissdiplomás, végzős hallgató

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol közép/felsőfok
Egyéb elvárások: önálló mini projekt megoldása a szakmai gyakorlat
ideje alatt, vezetői támogatással.
Hogyan történik az állásra jelentkezés: www.unilever.hu/karrier

GÉIK, MAK, MFK, GTK

Egy gyakornok bruttó fizetése (Ft):
89 500 felett
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, és azok nyelve: online
jelentkezés magyar és angol nyelvű önéletrajzzal

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt, HR és vezetői interjú
Név

Beosztás

E-mail

Mészáros Szilvia

HR-vezető

szilvia.meszaros@unilever.com

Korsós Mónika

Senior Recruitment Specialist

monika.korsos@unilever.com

Web: www.unilever.hu/karrier
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Lapunk szorgalmi időszakban havonta 5 ezer példányban, ingyenesen jelenik meg – így az ismert számítás
szerint 18 ezer emberhez jut el.
Az egyetemi szorgalmi időszakban havonta jelenik
meg.
A 2014-es évben 10 számot adunk ki.
A lapot 36 színes oldalon, A/5-ös méretben, magas minőségben nyomjuk.
A keretes hirdetések mellett vállaljuk PR-cikkek közlését, s Önnek lehetősége van kedvező feltételekkel,
kiemelt felületeken, rovattámogatóként is megjelennie.
A külön kedvező díjazás ellenében levesszük a terhet az
Ön válláról, és megírjuk a PR-cikket, megtervezzük,
elkészítjük hirdetését.

ETNI?!
D
R
I
H
K
N
U
L
Á
SN
UGYE ÉRDEME
A MEgazin kedvező és rugalmas lehetőséget kínál,
hogy Ön bemutassa cégét, vállalkozását, termékét
és szolgáltatását.
Keressen minket a Miskolci Egyetemi Állásbörzén is! (62-es stand)

telefon:
+36 70 866 4618
e-mail:
megazin@uni-miskolc.hu

Miskolci Egyetem Diák Iroda 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1. mfsz. 7.

Telefon: 46/565-368, fax: 46/364-878 Mobil: 30/555-1824, 30/555-9735, 70/415-1465
E-mail: diakinfo@uni-miskolc.hu t Info: www.uni-miskolc.hu/allasborze

TOBORZÁSI CÉLÚ RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE
Miskolci Egyetemi Állásbörze / Szakmai Gyakorlati Börze
Állásbörze Felkészítő Napok / cégprezentációk / szakmai napok

ÁLLÁSHIRDETÉSEK ÉS EGYÉB AJÁNLATOK KÖZZÉTÉTELE
online felületeken: www.alumni.uni-miskolc.hu, www.uni-miskolc.hu/diakiroda
offline felületeken: a saját faliújságon / egyetemi plakátfelületeken
a MEgazin egyetemi újságban / az egyetemi zártláncú tv-hálózaton / szórólapokon

KARRIER- ÉS TANÁCSADÓ-SZOLGÁLTATÁSOK
Adatok a szakmai gyakorlaton résztvevőkről* a 2013/2014. tanévben,
és a várhatóan diplomát szerzőkről** a 2013/2014. tanévben.
Az adatok tájékoztató jellegűek.

Műszaki Földtudományi Kar:
Műszaki Anyagtudományi Kar:
Gépészmérnöki és Informatikai Kar:
Állam- és Jogtudományi Kar:
Gazdaságtudományi Kar:
Bölcsészettudományi Kar:
Egészségügyi Kar:
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet:

*fő
176
197
380
627
435
358
365
35

**fő
302
191
1162
325
454
525
92
81

