18.

LEGO MANUFACTURING KFT.
Cégnév: LEGO Manufacturing Kft.

STAND
Tevékenységi terület: játékgyártás

Székhely: 4400 Nyíregyháza, LEGO utca 15.

Nyíregyházán gyártjuk a jövő játékait

A műanyag granulátumtól a kész LEGO dobozig

A nyíregyházi LEGO gyár mintegy 2 500 embernek ad munkát és
évente gyerekek millióinak okoz örömet az itt gyártott játékok révén.
A LEGO utca 15. szám alatt található a világ öt LEGO gyárának
egyike, amely nem csak ultramodern és környezetbarát, de megjelenésében is tükrözi a LEGO játékok világát.

Nyíregyházán a LEGO gyártás teljes folyamata megtalálható – a
fröccsöntéstől a dekoráción át a csomagolásig. Már korábban is
Nyíregyházán készült a LEGO DUPLO játékok túlnyomó többsége, ám
az új gyár indulása óta LEGO System késztermékeket is gyártunk. Itt
készülnek például a LEGO Architecture és a LEGO Juniors játékok.

A LEGO Csoport a világ egyik vezető játékgyártó vállalata, amely
olyan minőségi és kreatív játékokat állít elő, amelyek megmozgatják a gyerekek és felnőttek fantáziáját egyaránt. A mi feladatunk a
nyíregyházi gyárban abban áll, hogy megfeleljünk a mindenkori piaci
igényeknek, és mindeközben szavatoljuk a lehető legjobb minőséget.
Hiszen - ahogy a LEGO Csoport mottója az 1930-as évektől fogva
fogalmaz: Csak a legjobb lehet elég jó.

Nálunk működik a régió legnagyobb automata magasraktár rendszere. Ez a két, 37 illetve 22 méter magas, 150 méter hosszú épület
a maga polcrendszerével, robotizált daruival jól szimbolizálja, men�nyire jövőbe mutató technológiát alkalmazunk. A raktárak mintegy
80 000 raklapnyi áru tárolására alkalmasak.

Növekvő kapacitás
A családi tulajdonban lévő cégcsoport a piaci keresletnek
megfelelően alakítja kapacitásait. A Nyíregyházán található ultramodern gyáregységet 2014 márciusában adták át, és azóta már
teljes kihasználtsággal működik a mintegy 122 000 négyzetméteres
komplexum. Olyannyira, hogy az átadás óta is fejlődik, újabb gyártócsarnokok, raktárak és egyéb épületek épülnek, további gépsorok
kerülnek installálásra és új munkahelyek jönnek létre.

Helyi Közösségi Szerepvállalás
Fontosnak tartjuk, hogy aktívan részt vegyünk közvetlen környezetünk életében – éppen ezért számos olyan programot szervezünk
dolgozóinkkal közösen, amelyek a valamilyen okból rászoruló vagy
rossz körülmények között élő gyerekek életét segítik és teszik játékosabbá. Helyi Közösségi Szerepvállalás programunk minden évben
számos jótékonysági és közösségi programot hajt végre.
Minden szempontból az építésről szól tehát a nyíregyházi LEGO
gyár – amely munkáltatóként stabil hátteret, hosszú távú karrierlehetőséget, kiemelkedő juttatási csomagot és kivételes munkahelyi
környezetet kínál dolgozóinak. Nyitott pozícióinkkal és a nálunk elérhető lehetőségekkel kapcsolatban látogasson el karrier-oldalunkra:
www.LEGO.com/careers.

KÖZTÜNK A HELYED!

Milyen területeken kínál állást: informatika, műszaki
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Erőművi karbantartó mérnök (mechanikai)

gépészmérnöki

M

Junior IT Supporter

felsőfokú

Szakmai elvárások:
pozíciótól függően iskolai végzettség és szakmai tapasztalat
Szükséges képességek:
tanulási képesség, nyitottság csapatmunkára, önállóság
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol
Hogyan történik az állásra jelentkezés: www.LEGO.com/careers
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű önéletrajz

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú, teszt

64

Mely kar hallgatóinak
GÉIK
Bármely

Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési
támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás,
nyugdíjszolgáltató-hozzájárulás, sportolás támogatása, Széchenyi
Pihenő Kártya, kedvezményes vásárlás a helyi LEGO shopban
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Név

Beosztás

Hunya Pál

Szenior Toborzási Konzultáns

+36 30 393 2497

pal.hunya@LEGO.com

Lippai Krisztina

Toborzási Konzultáns

+36 30 658 7210

krisztina.lippai@LEGO.com

Cím: 4400 Nyíregyháza, LEGO utca 15.
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Telefon

E-mail

Web: www.LEGO.com/careers

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

www.lego.com/careers

