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STAND
Nestlé
Teljes név: Nestlé Hungária Kft.

Tevékenység: élelmiszergyártás

Alapítva: 
több mint 30 éve van jelen Magyar
országon a Nestlé Hungária Kft.

Székhely: Szerencs, Rákóczi út 122. 
és Miskolc, Fürdő utca 4.

Foglalkoztatottak: 900 fő

LEHETŐSÉGEK

Nyitott pozíciók Gyakornoki keresések

Kontroller Termelési gyakornok (Szerencs/Diósgyőr)
Csomagolásfejlesztési Specialista Mérnökségi gyakornok (Diósgyőr)
Vezetői Asszisztens Karbantartási gyakornok (Szerencs/Diósgyőr)
Termék Fejlesztési Mérnök Logisztikai gyakornok (Szerencs/Diósgyőr)
Analizátor szakértő GÉIKBScVillamosmérnöki

Nyelvtudás: angol

Béren kívüli juttatások: 13. havi fizetés, cafetéria, teljesítmény bónusz, közlekedés támogatás, képzési támogatás, 
étkezési hozzájárulás, home office, iskolakezdési támogatás, húsvéti és karáconyi utalvány, húsvéti és karácsonyi saját 
termékekből álló csomag
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A Nestlé a világ legnagyobb ital és élelmiszeripari vállalata, mely világszerte ismert, ikonikus már
káival és helyi kedvenceivel 191 országban van jelen. A svájci élelmiszeróriás magyar leányvállalata 
hazánk legnagyobb svájci befektetője, munkáltatója és élelmiszeripari vállalata. Három magyarországi 
gyárában és a központi irodájában összesen 2400 embert foglalkoztat. Amióta Henri Nestlé 1866ban 
kifejlesztette a gyermektápszerek elődjét, a Nestlénél a jövő generációiról való gondoskodás a cég 
DNSének része. Vállalati célunkkal összhangban a világon mindenhol arra törekszünk, hogy feltárjuk 
az ételekben rejlő erőt, és ezáltal generációk életminőségét tegyük jobbá. A Nestlé márkái tízből kilenc 
magyar háztartásban megtalálhatók. 

A Nestlé Hungária sikere gyárai kiemelkedő teljesítményének köszönhető, hiszen árbevételünk je
lentős részét a külpiacok adják. Magyarországról világszerte több mint negyven országba szállítunk 
Nestlétermékeket. 

Szerencsi gyárunk a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó központja, ahol 
más termékek mellett a NESQUIK® Optistart és NESQUIK® All Natural termékünk is készül, de itt 
fejlesztettük ki 2002ben a NESCAFÉ® 3in1 termékeket az európai piac számára. A gyár minőség
biztosítási vizsgálólaborja mellett a szerencsi üzemben található a cégcsoport középkeleteurópai 
régiójának érzékszervi vizsgálóközpontja is. 

Diósgyőri gyárunk a Nestlé egyetlen, kizárólag üreges csokoládéfigurákra specializálódott gyártóegy-
sége, ahonnan több mint húsz országba szállítunk húsvéti és karácsonyi termékeket. Az üzemben 
közel 300féle üreges csokoládéfigura készül – valódi csokoládéból. Büszkék vagyunk rá, hogy 2020 
óta valamennyi diósgyőri gyárunkból származó csomagolóanyagunk újrahasznosításra kész.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
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