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JOHNSON ELECTRIC HUNGARY KFT.
Cégnév: Johnson Electric Hungary Kft.

STAND

Tevékenységi terület: autóipar, gyártás, kutatás-fejlesztés

Székhely: Hatvan, Ózd

A Johnson Electric konszern a világ meghatározó mikromotor tervező és előállító multinacionális vállalata, amely naponta 3 millió motort
állít elő szerte a világon, elsődlegesen autóipari felhasználásra. A termékpalettán kapcsolók, központizár-alrendszerek, motorhűtő-rendszerek, klímaberendezéseket és fényszórókat működtető léptetőmotorok szerepelnek. Magyarországon Hatvanban és Ózdon összesen 1 600
dolgozóval folyik a termelés, illetve termék- és folyamatfejlesztés.

We are part of Johnson Electric, one of the world’s largest providers of motion subsystems and motion components to
customers in automotive, industry and medical device segments. The company is headquartered in Hong Kong and
has over 40.000 employees and subcontract workers in 20 countries worldwide.
Our Hungarian locations in Ózd and Hatvan are facing a dynamic growth phase, so we are recruiting for different,
mostly engineering positions:

We are alooking for you
if you are expert in one of the following areas:

Milyen területeken kínál állást:
kontrolling, logisztika, műszaki, pénzügy, számvitel, technológia, tervezés, termelés, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 40 / 20
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

M

Folyamatmérnök

GÉIK

M

Főkönyvi könyvelő

GTK

M

Szállítói számlakönyvelő

GTK

M

Logisztikus

GTK

M

Gyártástámogató mérnök

GÉIK

M

Karbantaró mérnök

M

Vevői számlakönyvelő

M

Minőségügyi mérnök

M

Software fejlesztőmérnök – K+F

GÉIK

M

Minőségtervező (APQP) mérnök

MAK

M

Hardware fejlesztőmérnök – K+F

GÉIK

M

Kontroller

GTK

M

Service Desk Agent

GÉIK

GÉIK
felsőfokú végzettség

GTK
MAK

Szakmai elvárások: pozíciónak megfelelő szakirányú végzettség

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 400–500 ezer Ft között

Szükséges képességek: rugalmasság, precizitás, proaktivitás,
szakmai fejlődésre való igény

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás,
közlekedés támogatása, lakáshitel támogatás, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, sportolás támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya, cafeteria
rendszer

Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú angol
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
karrieroldal: http://serendi.avature.net/JE; e-mail: careers.hu@
johnsonelectric.com
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajz

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, telefonos interjú, majd személyes interjú szakmai vezetővel
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Név

Beosztás

Merényi Krisztián

Senior Recruiter

Cím: 3600 Ózd, Pap út 4.; 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 7.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

– Process Engineering
– Quality Engineering
– Industrial Engineering
– Hardware Engineering
– Software Engineering
– Machine Design / Machine Assembly
We are looking for:
Higher education on related ﬁeld
Some years of experience in automotive industry is an advantage
Language skills: English
Good problem solving and communication skills
Team spirit, asserttiveness, stress with stand
Are you looking for a career rather than for a job?
Are you interested in advancing your personal and professional development in a technically
advanced and multicultur al environment within a highly competitive talent pool?
Personal and professional development, international exposure and an interesting
performancebased compensation will be offered to highly motivated
and result driven personalities.

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Telefon
+36 30 957 2599

E-mail
careers.hu@johnsonelectric.com
Web: www.johnsonelectric.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Contact details:
Johnson Electric Hungary K�.
3000 Hatvan, Szepesi Béla u. 7. Tel.: +36 37 546 100
3600 Ózd, Pap út 4. Tel.: +36 48 570 300
E‐mail: careers.hu@johnsonelectric.com
Web: www.johnsonelectric.com
Career site: h�ps://serendi.avature.net/JE

