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HAGYO DISTILLING

STAND

Cégnév: Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Tevékenységi terület: lepárlás- és fermentálás technológiai, valamint gyümölcsfeldolgozó berendezések és gépek gyártása

Székhely: 3508 Miskolc, Futó u. 77.

Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Társaságunk, a Hagyó Kft., 1999-ben alakult magyar tulajdonú mikrovállalkozásként, azóta foglalkozik élelmiszeripari berendezések és
technológiák fejlesztésével, gyártásával és installálásával. Cégünk az elmúlt években főleg a borászati, gyümölcsfeldolgozási, és lepárlási
területen lévő innovatív technológiák fejlesztésével és telepítésével szerzett ismertséget. Technológiáinkat rugalmasan adaptáljuk az üzemek
nagyságához, termékstruktúrájához, valamint a meglévő műszaki- technológiai hátteréhez. A korábbi évek dinamikus fejlődésének köszönhetően bel- és külföldön összesen már több mint 200 referenciával rendelkezünk, külföldön telepített üzemeink nagyrészt Észak-Amerikában
találhatóak, ahol továbbra is nagy az érdeklődés berendezéseink iránt. Teljes technológiai rendszereket szállítunk a lepárlás, a borászat,
valamint a gyümölcsfeldolgozás területén.

HAGYO DISTILLING
„Pursuing quality, one drop at a time”

Milyen területeken kínál állást: beszerzés, logisztika, műszaki, tervezés, gépész- / villamosmérnök
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Villamosmérnök

BSc/MSc

M

Anyaggazdálkodó

BSc

M

Gépészmérnök

BSc/MSc

Mely kar hallgatóinak
GÉIK

Szakmai elvárások: gépészmérnöki karon BSc képzésen teljesített
sikeres záróvizsga, tervező rendszerek ismerete

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 251-300 ezer Ft

Szükséges képességek: jó problémamegoldó és priorizálási képesség, csapatszellem, stressztűrő képesség, rugalmasság

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, külföldi gyakorlatszerzés

Szükséges nyelvtudás és szintje:
legalább társalgási szintű angol nyelvtudás

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat, projekt munka

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
CV angol/magyar, diplomamásolat, motivációs levél

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

32

Név

Beosztás

Kovácsné Mazug Ágnes

Irodavezető

Telefon
+36 30 743 0385, +36 46 560 273

Cím: Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3508 Miskolc, Futó u. 77.
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E-mail
agnes.kovacsnemazug@hagyokft.hu, jelentkezes@hagyokft.hu
Web: www.hagyo.hu, www.hagyodistilling.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!
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