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A Joyson Safety Systems Hungary Kft. az észak-magyarországi régió egyik vezető gazdasági szereplője. A miskolci gyár a cégcsoport egyik legfiatalabb gyára,
amely mind a korszerű eszközökben, a modern munkakörnyezetben, mind a
fiatalos csapatban megmutatkozik. Gyáregységünk egyik különlegessége, hogy
az alapvető vállalati funkciókon (termelés, pénzügy, HR, beszerzés, minőségügy,
munkabiztonság, logisztika, informatika) túlmenően helyet kaptak a fejlesztéshez, prototípus gyártáshoz, teszteléshez kapcsolódó tevékenységek és a
mérnöki feladatok (applikációs mérnökség, folyamatmérnökség) is. Stratégiai
célunk, hogy olyan munkahely legyünk, ahol az alkalmazottak megbecsülve érzik magukat, ahol büszkén dolgoznak. Az üzleti folyamataink működtetéséhez
elengedhetetlen a képzett és motivált munkaerő. Fontosnak tartjuk, hogy a
kollégáinknak lehetőséget biztosítsunk a személyes fejlődésre, szakmai ismereteik bővítésére. Stratégiai fontosságú a magas színvonalú gyakorlati képzés is,
ezért a munkavállalóink folyamatos képzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
szakmai utánpótlás nevelésére is: vállalati gyakorlóhelyként közép- és felsőfokú
tanulmányaikat végző hallgatókat fogadunk duális képzőhelyként. Tudjuk, hogy
kollégáink kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, milyen vállalat vagyunk
ma, és milyen vállalat leszünk holnap.

We are Joyson Safety Systems –
a mobility safety company.

AZ IDÉN 25 DIPLOMÁS SZÁMÁRA KÍNÁLUNK MUNKALEHETŐSÉGET, EBBŐL 5 FRISSDIPLOMÁS.
Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)
Pozíció
Gyártásindító mérnök
Karbantartó mérnök
Minőségügyi mérnök
Termelési mérnök
PLC programozó

Elvárt végzettség
GÉIK-BSc-Gépészmérnöki
GÉIK-BSc-Villamosmérnöki
GÉIK-BSc-Gépészmérnöki
GÉIK-BSc-Gépészmérnöki
GÉIK-BSc-Villamosmérnöki

KÖVETELMÉNYEK

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Nyelvtudás: angol

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi
rendezvények, Széchenyi Pihenő Kártya, sportolás támogatása

Szakterület független kompetenciák:
proaktivitás, rugalmasság, problémamegoldó képesség
JELENTKEZÉSI FOLYAMAT
Hogyan jelentkezz:
magyar/angol nyelvű CV

A Joyson Safety Systems a világ egy autóipari biztonsági rendszereinek piacvezető gyártója, 4,8 milliárd EURO
árbevétellel és világszerte több, mint 50 000 munkavállalóval.
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Karrier és egyéb lehetőségek: mentorálás, nemzetközi környezetben szerzett
szakmai tapasztalat, nemzetközi karrierlehetőség, belső tréningek, képzési lehetőségek, rugalmas munkavégzés, modern, multinacionális munkakörnyezet
Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, kötelező és egyéb
szakmai gyakorlat, duális képzés, gyakornoki program, versenyek

A Joyson Safety Systems-nél erősen elkötelezettek vagyunk az innováció és a fejlődés iránt. Az autóipar megbízható és hozzáértő partnereként biztonsági rendszereket és alkatrészeket fejlesztünk és gyártunk, melyeket
a járművekben világszerte használnak. Termékportfóliónkban megtalálhatók kormánykerekek, légzsákok, biztonsági övek, műanyag műszaki alkatrészek, elektronikus eszközök és szenzorok. Termékeinket szinte minden
jelentősebb gépjárműgyártó cégnek szállítjuk világszerte.

Küldetésünk: magas minőségű, megbízható biztonsági rendszer
megoldások nyújtása a közlekedésbiztonság területén.
Sokat teszünk a célunk érdekében és tudjuk, hogy ezt a küldetést
csak egy erős csapattal tudjuk megvalósítani.
Izgalmas karrierlehetőséget biztosítunk

•
•
•

A felvételi folyamat további lépései:
személyes interjú, teszt, telefonos
interjú

termelési
mérnöki
minőségügyi

•
•

projektmenedzsment
logisztikai

területeken frissdiplomások és tapasztalt szakemberek számára is.
Készen áll arra, hogy minden tehetségét a biztonságos jövő irányába terelje?
Ha igen, örömmel várjuk jelentkezését!
További információért keresse Toborzási csapatunkat,
akik minden kérdés esetén rendelkezésre állnak.

Kapcsolat
Név: Magová Viktória

Tel.: +36 46 408 256

Web: www.joysonsafety.com
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E-mail: munka@joysonsafety.com

Joyson Safety Systems Hungary Kft.
Humán erőforrás
3516 Miskolc, Joyson út 1.
+36 46 408 256 — munka@joysonsafety.com
https://joysonsafety.hrmaster.hu/allasok.html
https://www.joysonsafety.com/

