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JABIL

STAND

Cégnév: JABIL Circuit Magyarország Kft.

Tevékenységi terület: elektronikai szerződéses gyártás

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.

Miért pont a Jabil?
Válassz minket, ha…

A változás, a kihívás és a problémamegoldás a lételemed
• Nem hiszünk a lehetetlenben

Már most fontos számodra a karriered
• Pályakezdőként is várunk

Rugalmas munkahelyet szeretnél
• Figyelünk a magánélet és munka egyensúlyára

A VILÁG LEGISMERTEBB MÁRKÁI RÉSZÉRE
BIZTOSÍTUNK CSÚCSTECHNOLÓGIÁJÚ
GYÁRTÁSI MEGOLDÁSOKAT

A legmodernebb gyártástechnológiákkal, berendezésekkel dolgoznál Fontos számodra, hogy ki a munkáltatód
• Az elektronikai vállalatok elsőszámú beszállítói vagyunk
• Elindultunk az ’okos gyárrá’ válás útján
Lényeges számodra a sokszínűség
• Igazi egyéniségekkel dolgozunk együtt

Vidám, fiatalos, laza csapatban dolgoznál
• Átlagéletkorunk alig 34 év

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, beszerzés, HR, jog, kontrolling, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki, pénzügy, számvitel, technológia, termelés, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

.NET Application Developer

IT-s diploma

GÉIK

M

RF Test Development Engineer

villamosmérnök, IT-s diploma

GÉIK

M

Automatizálási mérnök

villamosmérnök, mechatronikai mérnök

M

Beszállítói minőségbiztosítási mérnök

műszaki diploma

Bármely

M

Termeléstervező

közgazdász, műszaki diploma

Bármely

M

Beszerző

közgazdász diploma

GTK

M

Gyártómérnök

gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök

GÉIK

M

Ipari mérnök

gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök

M

Minőségbiztosítási mérnök

műszaki diploma

Szakmai elvárások:
BSc diploma, vagy utolsó éves hallgatói jogviszony
Szükséges képességek: jó kommunikációs készség, rugalmasság,
jó problémamegoldó képesség
Szükséges nyelvtudás és szintje:
angol nyelv kommunikációs szinten

Mely kar hallgatóinak

GÉIK

GÉIK

•
•
•
•
•
•
•
•

Bármely
Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, étkezési hozzájárulás, képzési támogatás,
közlekedés támogatása, sportolás támogatása, egészségügyi
szolgáltatás, negyedéves bónusz, lakás és albérleti hozzájárulás
(pozíciónként eltérő)
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, nyelvtanulás,
saját képzési rendszer, továbbképzés

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
www.jabil.com, tis_allas@jabil.com
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
szakmai önéletrajz magyar és angol nyelven

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat, gyakornoki program

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

52

Név

Beosztás

Lengyel Tünde

Senior Toborzási Specialista

Cím: 3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 49 548 775

E-mail
tis_allas@jabil.com
Web: www.jabil.com, http://www.facebook.com/jabiltiszaujvaros

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!
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