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LKH LEONI KFT.

STAND

Cégnév: LKH LEONI Kft.

Tevékenységi terület: kábelgyártás

Székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey u. 53.

Az LKH LEONI Kft. a német LEONI cégcsoport leányvállalataként működik Hatvanban. 1998 óta gyárt elektromos vezetéket az autóipar
számára. 175 dolgozónak kínál professzionális, stabil munkahelyet.
Büszkék vagyunk rá, hogy kábeleink világmárkájú gépjárművekbe – Ford, Volvo, Jaguar, BMW, VW, Bentley stb. – kerülnek beépítésre.
Célunk egy stabil munkahely biztosítása, ahol a munkavállalók motiváló munkakörnyezetben, családias légkörben, jó csapatban dolgozhatnak. A kihívással teli, változatos feladatok, kedvező műszakbeosztás, a fejlődési lehetőségek és a versenyképes jövedelem, valamint
kiemelkedő juttatási csomagjaink ösztönzik dolgozóinkat, hogy hosszú távon cégünk alkalmazottai legyenek.

Az LKH LEONI Kft. a német LEONI cégcsoport leányvállalataként 1998 óta
gyárt elektromos vezetékeket az autóipar számára. Cégünk piacvezető
az autóipari kábelek gyártásában. Büszkék vagyunk rá, hogy kábeleink
világmárkájú gépjárművekbe kerülnek beépítésre.

Milyen területeken kínál állást: termelés

Amit kínálunk: • Stabil munkahely
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 2 /
• Versenyképes juttatási csomag
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás,
N = csaklégkör
nem frissdiplomás, M = mindkettő)
• Családias
N

Pozíció

Elvárt végzettség

Folyamatmérnök

diploma

Szakmai elvárások: műszaki beállítottság
Szükséges képességek:
analitikus, kreatív, eredményorientált gondolkodásmód
Szükséges nyelvtudás és szintje:
kommunikációs szintű angol nyelvtudás

Az LKH LEONI Kft. a német LEONI cégcsoport leányvállalataként 1998 óta
gyárt elektromos vezetékeket az autóipar számára. Cégünk piacvezető
az autóipari kábelek gyártásában. Büszkék vagyunk rá, hogy kábeleink
világmárkájú gépjárművekbe kerülnek beépítésre.

Amit kínálunk: • Stabil munkahely
• Versenyképes juttatási csomag
• Családias légkör
• Kellemes munkakörnyezet
• Jó csapat
• Változatos feladatok
• Továbbképzési, fejlődési lehetőség
• Kedvező műszakbeosztás

Mely kar hallgatóinak
• Kellemes munkakörnyezet
GÉIK
• Jó csapat
• Változatos feladatok
• Továbbképzési, fejlődési lehetőség
Mennyi egy
diplomásműszakbeosztás
kezdő fizetése: br. 351-400 ezer Ft
• Kedvező
Béren kívüli juttatások: egészségpénztár-hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, sportolás támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya

Karrier- és egyéb lehetőségek:
nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés

Egyéb elvárások:
PLC programozói, automatizálási, SPC ismeret előny
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
hr.lkh@leoni.com
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
angol, magyar CV
Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú
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Telefon

E-mail

+36 37 544 400

hr.lkh@leoni.com

Cím: 000 Hatvan, Kölcsey u. 53.

Web: www.leoni-automotive-cables.com
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KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!
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