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LE BÉLIER

STAND

Cégnév: Le Bélier Magyarország Formaöntöde Zrt.

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: 8401 Ajka, Gyártelep Pf. 91.

A Le Bélier dinamikusan fejlődő francia tulajdonú multinacionális autóipari beszállító, mely 3 kontinensen, 5 országban 10 gyáregységgel
rendelkezik. Ezek közül az ajkai telephely az egyik legjelentősebb, mely 1994 óta tartozik a cégcsoporthoz, és Veszprém megye egyik
legnagyobb munkáltatójaként közel 1300 főt foglalkoztat. Az alumínium formaöntöde fő profilja a fék-, motor- és futómű alkatrészgyártás,
a cég piacvezető a könnyített súlyú fékalkatrészek terén. Nálunk megtalálható az öntészetben alkalmazott technológiák széles skálája,
a félautomata soroktól a legmodernebb homokmagos technológiákig. Cégkultúránkat a nyitott ajtó politikája jellemzi, a felsővezetés is
aktívan részt vesz a hétköznapokban, elérhető minden munkatárs számára. A kommunikációnk direkt, nálunk nincsenek felesleges körök.
A jelszavunk lehetne a „Go, do!”, azaz magyarul a menj, és csináld meg! Nagy múltú, a múltunkra építkező, értékteremtő cég vagyunk, és
ambiciózus terveink vannak. Ehhez a legjobb, két lábbal a földön járó, gyakorlatias munkatársakat keressük, akik nem riadnak meg a gyors
autonómiától. Gyárunk a közelmúltban jelentős fejlődésen, területi és létszámbeli növekedésen ment keresztül és a bővülés kapcsán még
most is számos nyitott pozíciót kínál.
Nálunk minden lehetséges! – Ezt számos munkatársunk bizonyítja, akik változatos, gazdagító pályát futnak be nálunk. Megújulunk, légy
részese a változásnak!

Milyen területeken kínál állást:
informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, műszaki, konkrétan: anyagmérnök, kohómérnök, gépészmérnök, technológia, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 6 / 4
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Termékfelelős minőségbiztosítási mérnök

gépészmérnök

Mely kar hallgatóinak

N

Minőségbiztosítási vezető

gépészmérnök

GÉIK

M

Kohómérnök

gépészmérnök, anyagmérnök, kohómérnök

MAK

GÉIK

F

Informatikus

informatikus

GÉIK

N

Karbantartó mérnök

gépészmérnök

GÉIK

M

Kontroller

kontrolling

GTK

Szakmai elvárások: felsőfokú szakképzettség, szakmai tapasztalat
Szükséges nyelvtudás és szintje:
társalgási-tárgyalási szintű angol nyelvtudás (pozíciótól függően)
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
karrier@lebelier.hu
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar, angol

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

62

Név

Beosztás

Romanek Judit

HR specialista

Cím: 8400 Ajka, Gyártelep

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, iskolakezdési
támogatás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, sportolás
támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség,
külföldi gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Telefon
+36 20 529 3852

E-mail
judit.romanek@lebelier.hu
Web: www.facebook.com/le.belier.ajka

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

SIKER, FÉM, CSILLOGÁS!

A Le Bélier formaöntöde nemzetközi autóipari beszállító, alumínium öntvényeket
gyártunk. Piacvezetők vagyunk a fékrendszerek területén, de készítünk motor és
futómű alkatrészeket is. Termelésünk erősen automatizált, ezért emberek és gépek
munkáját koordinálva biztosítjuk ügyfeleinknek a termékeket világszerte. A Magyarországon futó autók túlnyomó többségében megtalálhatók alkatrészeink. 312 millió EUR forgalom, 3800 munkatárs, 10 gyár, 67 500 tonna feldolgozott alumínium.

Miért a Le Bélier legyen az első munkahelyed?
Csúcstechnológia

Családias légkör

Szakmai fejlődés

Összetartó kollégák

Stabil, megbízható
nemzetközi háttér

Továbbképzések,
oktatások

Keress minket standunknál, vagy küldd el önéletrajzodat
a karrier@lebelier.hu címre!

