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MUNKALEHETŐSÉGEK

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

Pozíció Elvárt végzettség •

Beszerző (Buyer) felsőfokú szakirányú végzettség M
Junior Tesztmérnök villamos- vagy mechatronikai mérnök, mérnök informatikus M
Termeléstervező műszaki vagy gazdasági diploma M
Junior Termeléstervező gazdasági vagy műszaki diploma F
Junior Gyártómérnök felsőfokú műszaki / mérnöki végzettség F

Teljes név: Jabil Magyarország Kft.

Tevékenység: termelés, gyártás

Alapítva: 2000

Székhely: St. Petersburg

Telephely: 
Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.

Foglalkoztatottak: több mint 3800 fő

A JABIL Tiszaújvárosban hat különböző iparágban (automotive, industrial, tele-
com, storage, healthcare, medical) globális piacvezető cégeknek gyártunk elekt-
ronikai alkatrészeket. Világszínvonalon. Ezért folyamatosan növekszünk, egyre 
több a partnerünk, és egyre komplexebbek a feladataink. A vevőink igényeihez 
történő alkalmazkodás nagyfokú rugalmasságot, kretaivitást és önállóságot igé-
nyel – ennek megfelelő anyagi kondíciók, és sokszínű karrierépítési lehetőségek 
várnak. Folyamatos a szakmai és a nyelvi képzés. A JABIL-on belül pedig globális 
szinten is nyitva állnak a felfelé vezető utak.
A világ egyik legjobb referenciáját kínáljuk. Gondold meg! Várunk!

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol nyelvtudás

Szakterület független kompetenciák: 
Érdeklődj standunknál!

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

A felvételi folyamat: telefonos inter-
jú, online kiválasztási rendszer

Kapcsolat

Név: Homoky Angéla Recruitment Supervisor Tel.: +36 70 528 9631 E-mail: tis_allas@jabil.com, angela_homoky@jabil.com

Web: www.jabil.com Közösség:  Jabil Tiszaújváros

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, családi rendezvények, 
sportolás támogatása, home office támogatás

Karrier és egyéb lehetőségek:mentorálás, nemzetközi környezetben szerzett 
szakmai tapasztalat, nyelvtanulás, nemzetközi karrierlehetőség, belső trénin-
gek, képzési lehetőségek, rugalmas munkavégzés, modern, multinacionális 
munkakörnyezet

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

A szívünk mélyén újítók vagyunk, és NAGYBAN gondolkodunk.

Az eredetiség nekünk azt jelenti, hogy ügyfeleink hihetetlenül 
széles skálán férnek hozzá a legjobb ipari konstrukciókhoz és 
tervekhez, a jövő generációs technológiákhoz.

A legmerészebb elképzelésekre is mindig van válaszunk.

MADE POSSIBLE. 
MADE BETTER.

A JABIL MEGOLDÁSAI HOZZÁJÁRULNAK 
A VILÁG VEZETŐ MÁRKÁINAK SIKERÉHEZ.
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