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A Diehl Aircabin Hungary a németországi Diehl Aircabin GmbH leányvállalata. 2011 óta tevékenykedünk Nyírbátorban, ahol a világ legnagyobb utasszállító Airbus repülőgépek alkatrészeit gyártjuk. Dinamikus fejlődésünk bizonyítéka, hogy mind területünket és létszámunkat, mind
a gyártott termékek palettáját tekintve bővülünk. Felismertük, hogy sikereinket munkatársaink értékein keresztül érjük el, ezért törekszünk
az elégedettségre és a hosszútávú együttműködésre. 2017 őszén egy Debrecenben létrehozott mérnök-központ is támogatja a vállalat
magyarországi sikerességét. Mind a két működési helyünkre várjuk németül/angolul beszélő tapasztalt és pályakezdő mérnökök jelentkezését.

REPÜLÉS

ÖSSZEHANGOLTSÁG

2D/3D RAJZOLÁS

CSAPAT

Tevékenységi terület: légi és űrjármű gyártása

Székhely: Nyírbátor 4300 Ipari Park u 9.

MEGVALÓSÍTÁS

UTÓMUNKA

STAND
CNC PROGRAMOZÁS

Cégnév: Diehl Aircabin Hungary Kft.

TERVEZÉS

23.

DIEHL AIRCABIN HUNGARY

A Diehl Aircabin Hungary tevékenységi köre főként az AIRBUS repülőgépek
gyártásához kapcsolódik. Az alkatrészek tervezési, fejlesztési, konstrukciós, termelési,
valamint minősítési folyamatait a nemzetközi vállalat Magyarországon két helyen;
részben Debrecenben, részben Nyírbátorban látja el, ahol maga a gyártás is folyik.

Nyírbátor

Everett
Tolouse
Sterrett

Milyen területeken kínál állást: minőségbiztosítás, mérnökség, tervezés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 10+ / ~7

Hamburg

Tianjin
Abu Dhabi
Bangalore
Singapore

Debrecen

Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Gyártáselőkészítő mérnök

M

Folyamatmérnök

gépészmérnök

Mely kar hallgatóinak

Laupheim

GÉIK

Felismertük, hogy a vállalat sikerességéhez munkatársaink értékein keresztül vezet az
út, ezért folyamatos szakmai képzést, nyelvtanulási lehetőséget, versenyképes juttatási
csomagot, barátságos munkahelyi légkört biztosítunk nekik, ahol hosszútávon jól érzik
magukat. Vállalati kultúránk alapja a közös fejlődés, hiszen így tudjuk egymásból
kihozni a maximumot. Ennek ékes bizonyítéka, hogy mind termékpalettánkat, mind
területünk méretét, mind pedig dolgozói létszámunkat tekintve évről-évre növekszünk.

Szakmai elvárások:
felsőfokú gépészmérnöki vagy műszaki végzettség
Szükséges képességek:
AutoCad, Catia, vagy egyéb rajzolóprogram ismerete
Szükséges nyelvtudás és szintje:
magabiztos angol vagy német nyelvtudás
Egyéb elvárások: utazási hajlandóság
Hogyan történik az állásra jelentkezés: allas@repulogepgyar.hu
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és angol/német nyelvű önéletrajz

Látogass el standunkhoz, hogy megismerkedhessünk, hiszen örömmel várjuk pályakezdők jelentkezését is! Aktuális állásajánlatainkat pedig csekkold a facebookon és ha tetszünk neked, küldd el az
önéletrajzodat üzenetben!

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: 1 vagy 2 körös személyes interjú
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Telefon

E-mail

+36 80 200 270

allas@repulogepgyar.hu

Cím: 4300 Nyírbátor, Ipari Park út 9.

Facebook: diehlaircabinhungary

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

facebook.com/diehlaircabinhungary

allas@repulogepgyar.hu

ingyenes Diehl-vonal: 06-80/200-270

4300 Nyírbátor Ipari Park u. 9.

