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MUNKALEHETŐSÉGEK

Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

Vibration Damping Layer for Ultrasonic Processes Studying Material Sciences, Chemistry or Physics F
Student Job: Communication Communications, Marketing, Journalism F
Student Job: Quality Management Systems Studying Engineering, Physics or Mathematics F
Test Engineer Electrical Engineering or a Technical Course T
Factory Integration Engineer-Equipment Automation Electr./Softw. Development, Electrical Engineering M
Process Engineer – Assembly Technology Electrical, Mechanical, Mechatronics/Automation T
Electrical Hardware Engineer Electrical Engineering or a related field T

Teljes név: 
Infineon Technologies Cegléd Kft.

Tevékenység: 
elektronikai alkatrész gyártása

Alapítva: 1996

Székhely: 
2700 Cegléd, Ipartelepi út 3.

Telephely: 
1 gyártó telephely Cegléden, 
1 fejlesztőiroda Budapesten

Foglalkoztatottak: 1400 fő

Az Infineon Technologies Cegléd Kft. a német anyavállalatú Infineon Technologies- 
vállalatcsoport, az ipari alkalmazású félvezetők fejlesztésében és gyártásában 
több területen piacvezető szerepet betöltő magyarországi leányvállalata. Az 1989-
ben még egy 37 fővel működő társaság ma már több, mint 1350 munkavállalót 
foglalkoztat ceglédi telephelyén és budapesti irodájában.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol

Szakterület független kompetenciák: 
Érdeklődj standunknál!

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
magyar és angol nyelvű önéletrajz 
elküldése a jelentkezes@infineon.
com e-mail címre

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, telefonos interjú

Kapcsolat

Név: Heczendorfer Szandra HR Business Partner Tel.: +36 30 566 35 23 E-mail: jelentkezes@infineon.com

Web: www.infineon.com/cms/cegled/hu/ Közösség:  Infineon,  infineoncareers,  Infineon Technologies

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi 
rendezvények, étkezési hozzájárulás, járványügyi szűrővizsgálat, Széchenyi 
Pihenő Kártya, sportolás támogatása, home office támogatás, iskolakezdési 
támogatás, nyugdíjpénztár hozzájárulás

Karrier és egyéb lehetőségek: nemzetközi környezetben szerzett szakmai ta-
pasztalat, nyelvtanulás, nemzetközi karrierlehetőség, belső tréningek, képzési 
lehetőségek, modern, multinacionális munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, kötelező és egyéb 
szakmai gyakorlat, duális képzés, gyakornoki program

www.infineon.com

Építs egy zöldebb jövőt az Infineon csapatával, 
és légy része egy élen járó félvezető gyártó 
cég életében!
 › Ha számodra is fontos, hogy diákként időben elkezdd építeni a karriered és nemzetközi kapcsolatokra tehess 
szert, akkor válogass kommunikációs, illetve projektmenedzsmenttel és minőségirányítással kapcsolatos 
gyakornoki álláslehetőségeink között, és csatlakozz Magyarország legnagyobb félvezetőgyártó vállalatához! 

 › Az Infineon a fiatal tehetségek mellett tapasztalt munkaerőt is keres, hiszen a fenntartható növekedés jegyében 
megépült új üzemcsarnokunk által több mint 30 új nyitott pozíció válik elérhetővé a leendő munkavállalók felé.

Nyitott gyakornoki és főállású munkalehetőségeink mellett, új tehetség programmal is készülünk a hallgatóknak. A más-
fél éves program keretein belül folyamatos mentorálás mellett nemzetközi tapasztalatok elsajátítására, kapcsolati háló 
építésére, egyetemi szakmai gyakorlatra vagy szakdolgozat-felkészítésre is lehetőség van. Ha pedig sikerrel teljesítetted 
programunkat, akkor várnak az Infineon karrierlehetőségei! Ha olyan diák vagy, aki szeretné megalapozni a jövőjét egy 
jövőt építő nemzetközi vállalatnál, akkor mindenképpen nálunk a helyed.

Ha velünk 
dolgozol, 
a holnapért 
dolgozol.
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