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A VÁLLALAT

2005-ben a Heiche család arra az elhatározásra jutott, hogy 

Kelet-Európában létesít egy üzemet, mégpedig Magyaror-

szágon, Sátoraljaújhelyen. A Miskolctól keletre, három ország 

(Szlovákia, Románia, Ukrajna) találkozásánál lévő telephely 

kiválasztása megalapozott stratégiai döntés volt. 

A HEICHE HUNGARY cég megalapítása még ugyanebben az 

évben megtörtént. A földterület megvásárlása és az első gyártó-

csarnok megépítése után 2006 decemberében kezdett üzemelni 

az első gyártósor, és így hivatalosan is megnyílt a telephely. 

2018-ban szintén stratégiai döntés hatására a Heiche cégcso-

portot megvásárolta a KAP Surface Holding Németországban. 

Ezáltal egy tőkeerős, innovatív befektetőtársaság lett a cég  

tulajdonosa. Ma a legmodernebb berendezéseken, magas 

környezetvédelmi normáknak megfelelve, különböző felületke-

zelési eljárásokat kínálunk partnereinknek, akik az autóipar, a 

gépgyártás és az elektromos ipar területét képviselik.

A Heiche Hungary Surface Technology Kft. mindig arra törek-

szik, hogy a lehető legjobb minőséget érje el, és hogy megfelel-

hessen vevőköre kívánságainak.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Ennek irányai egyrészt a már alkalmazott technológiák hozzá-

igazítása a vevői igényekhez, másrészt új eljárások sorozat-

gyártásra kész színvonalúra fejlesztése.

 A HEICHEGROUP cégcsoport ügyfelei ennek során különösen 

nagyra értékelik a HEICHEGROUP technológiai fejlesztési rész-

legével kialakított együttműködés szinergikus hatását.

A kutatási-fejlesztési tevékenység alapját a kiválóan felszerelt 

laboratóriumok képezik, amelyek lehetővé teszik szinte minden 

felmerülő analitikai probléma házon belüli tisztázását. Ezáltal 

átlátható időkeretben valósulhat meg a technológia vevőspe-

cifikus alkalmazása.

2019-ben hosszú egyeztetések és engedélyezési folyamat 

eredményeképpen a sárospataki Vay Miklós Református 

Szakképző Iskolával közösen elindítottunk duális szakképzé-

sünket, egy régen elfeledett szakma, a felületkezelő szakember 

képzésével. Aktuálisan 5 diák tevékenykedik nálunk a duális 

szakképzés keretén belül, amelynek sikeressége miatt további 

diákokat fogunk foglalkoztatni/képezni. A duális szakképzés 

fontossága miatt a 2022-es évben a sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos Gimnáziummal együttműködésben elindítjuk a logisztikai 

ügyintéző szakképzésünket is. 

Mi a megoldásorientáltságra és azokra a munkatársakra épí-

tünk, akik a munkahelyükön a problémákat és a kihívásokat 

aktívan és ötletesen oldják meg. 

A HEICHEGROUP vezetőségében csapatként tekintünk egy-

másra, amelyben mindenki mindenkiben megbízhat. A bizalom 

a közös cél, és az egész csapat értékei állnak itt az első helyen.

Tapasztalt munkatársat keresünk 

GALVANIZÁLÓ SZAKEMBER

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

PROJECTMANAGER

GYÁRTÁSTÁMOGATÓ MÉRNÖK 

munkakörökbe.
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JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
szakmai önéletrajz, motivációs levél 
a szemelyugy@hu.heichegroup.com 
e-mailcímre

A felvételi folyamat további lépései: 
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Kapcsolat
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JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Egy diplomás kezdő bruttó havi fizetése: 

Béren kívüli juttatások: 
közlekedés támogatása, képzési támogatás, iskolakezdési támogatás
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