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STAND
LEGO Manufacturing Kft. 19

 

Teljes név: 
LEGO Manufacturing Kft.

Tevékenység: játékgyártás

Székhely: Nyíregyháza

Foglalkoztatottak: kb. 3100 fő

A Nyíregyházi LEGO gyár közel 3000 embernek ad munkát, és évente gyerekek 
millióinak okoz örömet. A dán cégcsoport folyamatosan növeli a kapacitásait, 
a Nyíregyházán található gyáregységet 2014-ben adták át, és azóta már több-
ször bővítették. Jelenleg újabb nagyszabású beruházás van folyamatban. A cég 
törekszik arra, hogy minimálisra csökkentse a környezeti lábnyomát, például 
napelempark létesítésével és az alapanyagok lecserelésével (papírzacskó). A LEGO 
gyár stabil hátteret, hosszú távú karrierlehetőséget és kiemelkedő juttatási cso-
magot kínál. A nyitott pozíciókkal kapcsolatban látogasson el karrier oldalunkra!

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: magyar és/vagy angol

Szakterület független kompetenciák: 
kommunikációs készség, együtt-
működés, nyitottság, kíváncsiság, 
tanulási vágy

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
karrier-oldalon való jelentkezés 
önéletrajzzal

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, telefonos interjú

Kapcsolat

Web: lego.com/careers

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, családi rendezvények, 
étkezési hozzájárulás, sportolás támogatása

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: 
kötelező és egyéb szakmai gyakorlat, gyakornoki program

KÖZTÜNK A HELYED!
www.lego.com/careers
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