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Cégnév: ISD Dunaferr Zrt.

STAND
Tevékenységi terület: fémipar

Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Világszinten, így Magyarországon is egyre erősödik az acélipar. A dunaújvárosi székhelyű ISD DUNAFERR ZRT. Magyarország egyik
meghatározó ipari társaságcsoportja, legnagyobb acélipari vállalata.
A cég által előállított termékeket elsősorban gépipari, járműipari, építőipari termékek gyártásához, acélszerkezetek, háztartási berendezések
és egyéb alkatrészek előállításához használják. A társaságcsoport árbevételének jelentős részét külpiacokon realizálja.
Ha szeretnél olyan területen dolgozni, ahol közel lehetsz a tűzhöz – szó szerint is –, ha szeretnéd közelről érezni, látni az acélgyártást, akkor
jól döntesz, ha a Dunaferrt választod képzési, majd munkahelyként!

A dunaújvárosi székhelyű ISD DUNAFERR Magyarország egyik meghatározó
ipari társaságcsoportja, legnagyobb kohászati vállalata. A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő nyersvas- és acélgyártó cég tevékenységének középponti elemei:
• vevőközpontú termelés,
• versenyképes acéltermékek gyártása,
• minőség- és környezettudatos munkavégzés,
• egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése.
Az ISD DUNAFERR által előállított melegen hengerelt, pácolt, hidegen hengerelt, horganyzott szalagokat és táblalemezeket valamint nyitott és zárt, hidegen hajlított idomacélokat elsősorban gépipari, járműipari, építőipari termékek
gyártásához, acélszerkezetek, háztartási berendezések és egyéb alkatrészek
előállításához használják.

Milyen területeken kínál állást: informatika, minőségbiztosítás, műszaki, technológia, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 15 / 15
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

F

Anyagmérnök

F

Folamatirányító mérnök

N

Üzemmérnök

Mely kar hallgatóinak
MAK

BSc, MSc

GÉIK
GÉIK

Szakmai elvárások: szakirányú diploma

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 251-300 ezer Ft

Szükséges képességek: csapatmunkában való részvétel, kreativitás Béren kívüli juttatások: családi rendezvények,
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol és/vagy német középszint egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, iskolakezdési
támogatás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjEgyéb elvárások: alkalmazkodóképesség
pénztár-hozzájárulás, Széchenyi Pihenő Kártya
Hogyan történik az állásra jelentkezés: posta, e-mail
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, nyelvtanulás
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
bizonyítványok magyar nyelven

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú
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A társaságcsoport árbevételének jelentős részét külpiacokon realizálja, legfontosabb partnerei Németország, Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia.
A cégegyüttes anyavállalata az ISD DUNAFERR Zrt.,a dunaújvárosi kistérség
kiemelkedő jelentőségű vállalataként számos vonatkozásban meghatározza,
befolyásolja a régió gazdaságát, infrastruktúráját, foglalkoztatáspolitikáját, vásárlóerejét és társadalmi közegét, de működése, a magyar gazdaságra gyakorolt hatása, kapcsolatrendszere országos hatókörű is egyben.

Név

Beosztás

Popovics László

Osztályvezető

+36 25 582 827

Verbó Márta

Főmunkatárs

+36 28 584 142

Cím: 2400 Dunaújváros

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon

E-mail
popovics.laszlo@isd-dunaferr.hu
gyorok.marta@isd-dunaferr.hu
Web: www.isd-dunaferr.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Az ISD DUNAFERR a múlt értékeit megőrizve, a jövő kihívásainak megfelelve,
korszerű európai vállalatcsoportként arra is törekszik, hogy a régió fejlődéséhez
minél hatékonyabban hozzájáruljon.
ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2400 DUNAÚJVÁROS, VASMŰ TÉR 1–3.
Web: www.isd-dunaferr.hu

