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ELECTROLUX LEHEL KFT.
Cégnév: Electrolux Lehel Kft.

STAND
Tevékenységi terület: háztartásikészülék-gyártás

Székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.,
4400 Nyíregyháza, Ipari Park

Az Electrolux Lehel Kft. a svéd Electrolux – a világvezető háztartási készülék-gyártó cég – leányvállalata. Fő profilját a hűtő- és fagyasztószekrény, valamint a fagyasztóláda- és porszívógyártás adja. A jászberényi és a nyíregyházi telephelye a vállalatcsoport kiemelt európai
gyártóbázisa. Az értékesítési és marketingrészleg, a háztartási kisgépek globális logisztikai központja, valamint a professzionális konyhák és
mosodák európai értékesítése Budapesten található. Felelősségteljes vállalatként, az Electrolux üzleti stratégiájának szerves részét képezi a
fenntarthatóság, magyarországi telephelyein a használt villamosenergia 100%-ban megújuló energiaforrásokból származik.

Shape living for the better

Az Electrolux 2015-ben 275,2 milliárd forint árbevételt ért el Magyarországon és jelenleg több mint 3500 munkavállalót alkalmaz..

EGY JOBB ÉLETÉRT DOLGOZUNK
A jelenben élünk, de a jövőért dolgozunk, mert a jövőnket az határozza meg, hogyan élünk a
jelenben. Ez a meggyőződés az alapja mindennek, amit teszünk: minden ötletünk, minden
termékünk és minden emberi kapcsolatunk a jövőt tükrözi. Arra törekszünk, hogy a
mindennapok élhetőbbek legyenek több millió ember és a körülöttünk lévő világ számára.
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Az Electrolux Lehel Kft., a svéd Electrolux - a világ
vezető háztartási készülék-gyártó cég – leányvállalata. Fő proﬁlunkat a hűtő- és fagyasztószekrény,
valamint a fagyasztóláda- és porszívógyártás
adja. A jászberényi és a nyíregyházi telephelyünk
a vállalatcsoport kiemelt európai gyártóbázisa.

Milyen területeken kínál állást: beszerzés, kontrolling, minőségbiztosítás, műszaki, termelés

KIK VAGYUNK?

Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 11 / 5
Az értékesítési és marketing
részleg,
a háztartási kisgépekN = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel?
(F = csak
frissdiplomás,
globális logisztikai központja, valamint a professzioná-

Pozíció

konyhák és mosodák európai értékesítése Budapesten
Elvártlis végzettség

N

Termelés koordináló mérnök

együtt a legnagyobb hűtőkészülék bázisa, a porszívógyár
felsőfokú
pedig az Electrolux egyetlen gyártóbázisa Európában.

F

Minőségbiztosítási labor mérnök

felsőfokú
Magyarországon közép és felső kategóriás modelleket is

F

Logisztikai asszisztens

gyártunk, elsősorban az európai piacokra, de az Egyesült
felsőfokú
Államokba, Brazíliába, Japánba, sőt még Dél-Koreába is

Mely kar hallgatóinak

található. A nyíregyházi- és a jászberényi hűtőszekrénygyár

GÉIK

szállítunk termékeket. A hazai vállalatokat összehasonlító
TOP 200 felmérésben az Electrolux Lehet Kft. lett a 17.
legnagyobb exportáló cég. Magyarországon 2015-ben
275,2 milliárd forint árbevételt értünk el.

F

Karbantartó mérnök

felsőfokú

F

Kontroller

felsőfokú

GTK

Az Electrolux Csoport számít
Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 351–400 ezer Ft
Szakmai elvárások: szakirányú egyetemi végzettség,
felhasználói
a térség
szakembereire!
szintű számítástechnikai ismeretek
Magyarországon jelenleg több mint 3500 alkalmazottat
Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, Erzsébet-utalvány,
Szükséges nyelvtudás és szintje:
magabiztos tárgyalóképes angol nyelvtudás

foglalkoztatunk és a beszállítókon keresztül további 2500
főnek biztosítunk munkalehetőséget. Felelősségteljes
vállalatként, az Electrolux üzleti stratégiájának szerves részét
képezi a fenntarthatóság, magyarországi telephelyeinken
a használt villamos energia 100%-ban megújuló energiaforrásokból származik, illetve alkalmazunk LED világítást is, a
gyártás során pedig újrahasznosított anyagot is használunk.

Egyéb elvárások: mobilitási hajlandóság, eredményorientált,
motivált személyiség

étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás,
közlekedés támogatása, sportolás támogatása, üdülés, élet- és
balesetbiztosítás

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail, állásportálok

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

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok
nyelve:
www.electrolux.hu
angol és magyar nyelvű önéletrajz és motivációs levél

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

LÉGY TE IS RÉSZESE NEMZETKÖZI SIKERÜNKNEK!
karrier.hu@electrolux.com

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt
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Beosztás

E-mail

Szabó Ildikó

Senior Recruitment Specialist

karrier.hu@electrolux.com

Takács Tímea

HR Specialista

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

MIBEN HISZÜNK?

Hisszük, hogy a friss és harmonikus ízek mindenkinek örömet szereznek. Hisszük, hogy mindig van
egy jobb mód ruháink ápolására, hogy azokat hosszú ideig újnak érezzük. Hisszük, hogy otthonunk
olyan biztos pontja életünknek, ahol magunkról és szeretteinkről is gondoskodhatunk. És hiszünk
a fenntarthatóságban: a magyarországi telephelyeinken használt villamos energia 100%-ban
megújuló energia-forrásokból származik, LED világítást alkalmazunk, a gyártás során pedig
újrahasznosított anyagokat is felhasználunk.
Hisszük, hogy a fenntartható fejlődés motorja lehetünk.
Ezek vagyunk mi – az Electrolux.
Egy jobb életért dolgozunk. Csatlakozz hozzánk!
karrier.hu@electrolux.com / www.electrolux.hu

Név

Cím: Jászberény, Nyíregyháza, Budapest

Az Electrolux Lehel Kft. a világ vezető háztartásikészülék-gyártó cége, a svéd Electrolux
leányvállalata, melynek fő profilja a hűtő- és fagyasztószekrény, valamint a fagyasztóláda- és
porszívógyártás. A hazai vállalatokat összehasonlító TOP 200 felmérésben az Electrolux Lehet Kft. a
22. legnagyobb exportáló cég Magyarországon, amely 2017-ben 250,2 milliárd forint árbevételt ért
el, jelenleg több mint 3500 alkalmazottat foglalkoztat.

karrier.hu@electrolux.com
Web: www.electrolux.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Fenntarthatóan
működünk

Jobb élményeket
teremtünk

Folyamatosan
fejlődünk

