legnagyobb félvezetőgyártó társasága. Az Inﬁneon innovatív megoldásokat kínál a modern társadalom
fő kihívásaira az energiahatékonyság, a mobilitás és a biztonság területén. Teljesítmény-félvezető
megoldásai hatékonyabbá teszik az energia előállítását, elosztását, továbbítását. Csökkentik a
gépjárművek, vasúti járművek, ipari berendezések, háztartási készülékek energia felhasználását és
környezeti terhelését. Integrált rendszerei gondoskodnak a gyorsabb adatátvitelről, a személyes
adatok védelméről, valamint a közlekedés biztonságáról is. Alkalmazásaival támogatja az önvezető,
hibrid és elektromos hajtású járművek elterjedését. A beépített félvezetők láthatatlanul is
elengedhetetlen részei mindennapi életünknek.
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INFINEON TECHNOLOGIES KFT.
Cégnév: Infineon Technologies Cegléd Kft.

STAND

Tevékenységi terület: félvezetőgyártás

Magyar telephelyünk szerepe meghatározó a nemzetközi Inﬁneon csoportban
› Székhely:
A kezdetben Cegléd
csak 37 fővel működő társaság ma Cegléd és vonzáskörzetének meghatározó, több mint
1200 főt foglalkoztató, folyamatosan növekvő vállalata.
› Az Inﬁneon konszern magyarországi telephelyét dinamikusan fejleszti.
› Az általunk gyártott termékek meghatározóak a világpiacon.
› Az Inﬁneon Technologies Cegléd K . kiváló helyszín új, magas hozzáadott értékű technológiák
Az Infineon vállalatcsoport az ipari alkalmazású félvezetők fejlesztésében és gyártásában
megvalósítására.

piacvezető. Világszerte 37 500 munkatársat
foglalkoztat. Biztonságosabbá, zöldebbé teszi az életet mindenki számára elérhető termékeivel, melyek nagyobb teljesítményt nyújtanak
Miért érdemes nálunk dolgozni?
energia
felhasználásával.
› kevesebb
Nagyra becsüljük
a tudást.
› Tiszta és biztonságos munkakörülményeket biztosítunk.
› Nálunk csúcstechnológia és fenntartható jövő kéz a kézben.
› Felelősségteljes munkáltatóként törekszünk munkatársaink megbecsülésére.
Inﬁneon Technologies Cegléd K .
2700 Cegléd Ipartelepi út 3.
Tel: +36 53 510 710

www.inﬁneon.com/hungary

A jövőt mi alakítjuk

Milyen területeken kínál állást:
informatika, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki, konkrétan :mérnöki területek, technológia, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 40 / 10
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

N

Anyagmérnök - beszerzési terület

anyagmérnök, közgazdász

MAK

N

MES key user

gépészmérnök, villamosmérnök

GÉIK

M

Folyamatmérnök

gépészmérnök, villamosmérnök, vegyészmérnök

GÉIK

N

Termék- és folyamatmérnök

villamosmérnök

MAK

N

Berendezésmérnök

gépészmérnök

GÉIK

N

Iparimérnök

gépészmérnök, villamosmérnök

MAK

M

Tesztmérnök

villamosmérnök

GÉIK

N

Termékmérnök

villamosmérnök

GÉIK

N

Minőségbiztosítási mérnök

gépészmérnök, villamosmérnök

GÉIK

Szakmai elvárások:
tapasztalt és kezdő mérnökök jelentkezését is várjuk
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol és/vagy német középfokú
nyelvtudás
Hogyan történik az állásra jelentkezés: email, telefon, honlap
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
CV (angol, német vagy magyar nyelven)

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú
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Beosztás

Hajnal Donát

HR specialista

Cím: 2700 Cegléd, Ipartelepi út 3.
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Mely kar hallgatóinak

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 351–400 ezer Ft
Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, nyugdíjszolgáltató-hozzájárulás, sportolás
támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Telefon
+36 53 514 348

Az Inﬁneon Technologies Cegléd K . - a német Inﬁneon Technologies AG leányvállalata - Magyarország
legnagyobb félvezetőgyártó társasága. Az Inﬁneon innovatív megoldásokat kínál a modern társadalom
fő kihívásaira az energiahatékonyság, a mobilitás és a biztonság területén. Teljesítmény-félvezető
megoldásai hatékonyabbá teszik az energia előállítását, elosztását, továbbítását. Csökkentik a
gépjárművek, vasúti járművek, ipari berendezések, háztartási készülékek energia felhasználását és
környezeti terhelését. Integrált rendszerei gondoskodnak a gyorsabb adatátvitelről, a személyes
adatok védelméről, valamint a közlekedés biztonságáról is. Alkalmazásaival támogatja az önvezető,
hibrid és elektromos hajtású járművek elterjedését. A beépített félvezetők láthatatlanul is
elengedhetetlen részei mindennapi életünknek.
Magyar telephelyünk szerepe meghatározó a nemzetközi Inﬁneon csoportban
› A kezdetben csak 37 fővel működő társaság ma Cegléd és vonzáskörzetének meghatározó, több mint
1200 főt foglalkoztató, folyamatosan növekvő vállalata.
› Az Inﬁneon konszern magyarországi telephelyét dinamikusan fejleszti.
› Az általunk gyártott termékek meghatározóak a világpiacon.
› Az Inﬁneon Technologies Cegléd K . kiváló helyszín új, magas hozzáadott értékű technológiák
megvalósítására.
Miért érdemes nálunk dolgozni?
› Nagyra becsüljük a tudást.
› Tiszta és biztonságos munkakörülményeket biztosítunk.
› Nálunk csúcstechnológia és fenntartható jövő kéz a kézben.
› Felelősségteljes munkáltatóként törekszünk munkatársaink megbecsülésére.
Inﬁneon Technologies Cegléd K .
2700 Cegléd Ipartelepi út 3.
Tel: +36 53 510 710

E-mail
hajnal.external@infineon.com
Web: www.infineon.com/cms/cegled/hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

www.inﬁneon.com/hungary

