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Tevékenységi terület: munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés

Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u. 12-1.

MELÓ-DIÁK Alföld Iskolaszövetkezet

HSA Kft.

A Meló-Diák mindig többet akar. Hogy miért? Mert olyan diákok
alkotják, akik többet akarnak. Nem elégszenek meg a sulival. Nem
elégszenek meg a zsebpénzzel vagy az ösztöndíjjal. Többet akarnak. Függetlenséget, önállóságot, keresetet – munkát akarnak. Mi
ebben segítünk nekik már 1983 óta. Tudod mi volt 1983-ban? A
Microsoft akkor adta ki legelőször a Windowst, Bill Gates bácsi
elindult a halhatatlanság útján. Ja, meg akkor került a mozikba a
Jedi visszatér: Luke legyőzte a sötét oldalt, Han Solo becsajozott,
minden a helyére került. Mi ilyen régóta segítünk a diákoknak pénzt
keresni, ezért is vagyunk Magyarország piacvezető diákmunka-hálózata. Téged is várunk, tudjuk, hogy többet akarsz!

Ha munka és Kelet-Magyarország, akkor a HSA megkerülhetetlen. A régió egyik vezető munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cége
vagyunk: 13 városban, így Miskolcon is irodát működtetünk, ahol
szeretettel várjuk az álláskeresőket. Szerintünk az álláskereső nem
robot, a munkaadó pedig nem rabszolgatartó – ezen elv mentén
működünk már több mint 17 éve. Fontos nekünk, hogy a munkavállalóink korrekt, törvényes keretek és emberséges körülmények
között helyezkedjenek el, mert hisszük, hogy csak így lehetnek
boldogok hosszú távon. Már több mint 15 ezer álláskeresőnek találtunk munkát a betanított munkaköröktől kezdve a mérnöki, vezetői
pozíciókig a legkülönbözőbb területeken. Neked is tudunk segíteni!

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, beszerzés, egészségügy, értékesítés, kereskedelem, HR, idegenforgalom, informatika,
jog, kontrolling, könyvvizsgálat, logisztika, marketing, minőségbiztosítás, műszaki, konkrétan: gépész, villamos, pénzügy, számvitel,
tanácsadás, technológia, tervezés, termelés, ügyfélszolgálat, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: több száz / több száz
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
M

Pozíció

Elvárt végzettség

Különböző pozíciók

felsőfokú

Szakmai elvárások: munkakörönként változó elvárások

Mely karon végzetteknek
Bármely

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 161–250 ezer Ft

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol vagy német társalgási szint Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, közlekedés támogatása, munkakörönként változó
Egyéb elvárások: office programcsomag
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
fényképes önéletrajz magyar és angol

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség,
továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt

40

Név

Beosztás

Leskó Annamária

miskolci irodavezető

+36 30 731 8643

lesko.annamaria@hsakft.hu

Vitos Albert

közvetítési üzletág vezető

+36 30 678 9784

vitos.albert@hsakft.hu

Cím: Miskolc, Széchenyi u. 26. I. em.
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KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

