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KUKA

STAND

Cégnév: KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.

Tevékenységi terület: Gyártás, fejlesztés

Székhely: 2335 Taksony, Fő út 140.

A KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. a német KUKA Roboter Gmbh. leányvállalataként 1991 óta van jelen Magyarországon, mint vezető
vállalat az ipari robotok gyártásában. A KUKA egy mozaikszó, amely az alapítók kezdőbetűiből alakult: Keller Und Knappich Augsburg. A cég
hazánkban a KUKA robotokat megmozgató vezérlések gyártásával, használtrobotok felújításával, robotprogramozás oktatásával, robotok
szervizelésével és értékesítésével, szoftverfejlesztéssel és rozsdamentes acéltermékek gyártásával foglalkozik. A KUKA Robotics Hungária
Magyarországon három, Romániában pedig egy telephellyel rendelkezik, ezek Budapesten, Taksonyban, Füzesgyarmaton és Temesváron
találhatóak.

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, beszerzés, értékesítés, kereskedelem, informatika, jog, kontrolling, logisztika,
minőségbiztosítás, műszaki, pénzügy, technológia, tervezés, termelés, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány diplomás számára kínál állást: 20+
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Értékesítési asszisztens

minimum középfokú gazdasági

Mely kar hallgatóinak
GTK

M

Szoftvertesztelő

műszaki felsőfokú

MAK
MAK

M

TPM koordinátor

legalább középfokú műszaki

N

Kommunikációs szakértő

szakirányú felsőfokú

BTK

M

Szoftverfejlesztő

műszaki felsőfokú

MAK

M

Könyvelő

gazdasági

GTK

M

Termékminőség- fejlesztési munkatárs

legalább középfokú műszaki

MAK

M

Pénzügyi adminisztrátor

legalább középfokú szakirányú

GTK

M

Technikai beszerző

műszaki felsőfokú

MAK

M

Junior kontroller

legalább középfokú gazdasági

GTK

Szakmai elvárások:
gyakornok / frissdiplomás / tapasztalt szakember
Szükséges nyelvtudás és szintje:
aktív kommunikációképes angol és/vagy német
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
a www.kuka.com oldalon keresztül az ott meghirdetett pozícíókra,
vagy az állásbörzén
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
az álláshirdetésekben leírtak szerint

Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya, egészségbiztosítás, prémiumok,
jutalmak, 13. havi fizetés
Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, nyelvtanulás, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú, teszt

60

Név

Beosztás

Weigert Lilla

HR referens

Cím: 2335 Taksony, Fő út 140.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 24 501 600

E-mail
job@kuka-robotics.hu
Web: www.kuka.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

