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A HEAT egy nemzetközileg tevékenykedő cégcsoport, amely a kohászat, az olajipar, a gázipar, és az erőműve
területéről érkező vevőknek dolgozik. Kommunális és ipari berendezéseket is tervezünk és szállítunk, és ellátjuk őke
saját termékeinkkel, rendszereinkkel és eljárástechnológiáinkkal.
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A HEAT-Group a következő értékeket jelenti:
• rugalmasság és vevőspecifikus megoldások,
• innováció és vezető szerep a technológiák területén,
amelynek alapja saját kutató- és fejlesztő részlegünk és gyártótelepeink.
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Vezető piaci pozíció elérésére törekszünk, azzal a céllal, hogy folyamatosan javítsunk magas fejlettségi fokon álló termékeinken és szolgáltatásainkkal eleget tegyünk partnereink és vevőink legmagasabb kívánalmainak.
Jövőképekkel és célokkal akarjuk megteremteni vállalataink sikeres jövőjének alapját.
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Céljaink maradnak a következők:
• kitűnő vevőgondozás,
• fair partneri kapcsolat és
• tervezett növekedéssel állandóan az élbolyhoz tartozni.
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Milyen területeken kínál állást: gyártástervezés
Az idén hány diplomás számára kínál állást: 2-3
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Gyártástámogató mérnök

mechatronikus

Mely kar hallgatóinak

M

Fejlesztőmérnök

géptervező, vagy technológus

M

Tervezőmérnök

géptervező, vagy technológus

GÉIK

Szakmai elvárások: szakirányú végzettség

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 300 ezer Ft

Szükséges képességek: önálló munkavégzés

Béren kívüli juttatások: cafeteria

Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú

Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai gyakorlati lehetőség

Egyéb elvárások: SOLIDWORK, 3D tervezés előny

COMPANY
PROFILE
COMPANY
PROFILE

COMPANY PROFILE

Hogyan történik az állásra jelentkezés: CV
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
diplomák + motivációs levél (magyar/angol, vagy német)
Kiválasztási rendszerük elemei:
személyes interjú, vagy telefonos interjú (skype)

Kapcsolat
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Név

Beosztás

Ombódi Károly

Projektfelelős
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Telefon
+36 30 993 3233

E-mail
karoly.ombodi@heat-gazgep.hu
Web: www.heat-gazgep.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!
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