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JSR MOL SYNTHETIC RUBBER ZRT.
Cégnév: JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.

STAND

A JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.
a MOL Nyrt. és a JSR Corporation (Japán)
vegyesvállalata

Tevékenységi terület: vegyipar

Székhely: Tiszaújváros

A Társaság célja egy évi 60 000 tonna gyártókapacitású, fejlett technológiát használó szintetikus gumi (S-SBR) üzem felépítése és működtetése Tiszaújvárosban. Az S-SBR (oldószeres eljárással készült sztirol-butadién gumi) világszerte a kiemelkedő tapadási jellemzőkkel bíró,
ugyanakkor gazdaságos (kisebb üzemanyag fogyasztást eredményező) autógumik meghatározó alapanyaga. Az új üzem 51 százalékban
japán, 49 százalék MOL részvétellel évi ötmillió gumiabroncshoz lesz képes alapanyagot előállítani, a beruházás végén csaknem 200 főnek
fogunk munkát és stabil megélhetést biztosítani.
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A Társaság célja egy évi 60 000 tonna gyártókapacitású, fejlett technológiát használó szintetikus gumi (S-SBR) üzem felépítése és működtetése Tiszaújvárosban.

Az S-SBR (oldószeres eljárással készült sztirol-butadién gumi) világszerte a kiemelkedő
tapadási jellemzőkkel bíró, ugyanakkor gazdaságos (kisebb üzemanyag fogyasztást eredményező) autógumik meghatározó alapanyaga.

Az üzem alapkőletételére 2015. november 10-én került sor Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke, Hernádi Zsolt, a MOL- csoport elnök-vezérigazgatója, Kawasaki Koichi a
JSR elnök-vezérigazgatója részvételével.

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, logisztika, műszaki, technológia, tervezés, termelés, japán tolmács
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 10 / 3
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel?
= csak
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weight: 2cm N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
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Szakmai elvárások: szakterületen szerzett min. 1 éves tapasztalat
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfok/felsőfok
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
angol és magyar nyelvű önéletrajz, motivációs levél
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GÉIK

Béren kívüli juttatások: egészségpénztár-hozzájárulás, képzési
támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás,
sportolás támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya
Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, nyelvtanulás, továbbképzés

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója elmondta: „Észak-Magyarország egyik legkomolyabb jövőbeni fejlesztésének alapkövét helyeztük el. Élenjáró, innovatív technológiát hozunk Tiszaújvárosba, amelyik képes lesz arra, hogy új utat nyisson az egész borsodi térség
gazdasága számára. Célunk, hogy az innovációknak és a beruházásoknak köszönhetően
folyamatosan bővíteni tudjuk termékpalettánkat és bővítsük működésünket Magyarországon. A most megkezdett beruházásnak így egyszerre van nemzetgazdasági jelentősége, és
játszik kulcsszerepet a MOL- csoport versenyképességének megőrzésében.”
Az üzem megnyitójára 2018. március 19-én került sor, ahol Hernádi Zsolt, a MOL-csoport
elnök-vezérigazgatója és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tartott ünnepi beszédet. 720 nap, 40 ezer köbméter föld, 15 ezer köbméter beton, 1800 tonna acél, 2800
tonna cső kellett ahhoz, hogy felépüljön a MOL-csoport és a japán JSR Corporation közös
szintetikusgumi-gyára Tiszaújvárosban.
Az új üzem 51 százalékban japán, 49 százalék MOL részvétellel évi ötmillió gumiabroncshoz
lesz képes alapanyagot előállítani, a beruházás végén csaknem 200 főnek fogunk munkát
és stabil megélhetést biztosítani. Az üzem várhatóan 2018 nyarán kezdi meg a működését.

Kapcsolat

Keressük azokat a lelkes, kihívásokra nyitott kollégákat, akik velünk építik fel az ország
egyik leginnovatívabb üzemét. A vállalat indulásáig több mint 100 fő felvétele valósul meg a
vállalat operatív (termelés, mérnökség) területeire és japán tolmács munkakörökbe.
Név

Beosztás

Fekszi Kinga

HR generalista

+36 70 935 7077

kfekszi@jmsr.hu

Nagy Esztella

HR generalista

+36 20 388 3332

esznagy@jmsr.hu

Bognár Balázs

HR vezető

Cím: Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
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E-mail

Web: http://jmsr.hu/

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Ha felhívásunk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését e-mail-ben a: hr@jmsr.hu címre
a betölteni kívánt pozíció megnevezésével.

