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MUNKALEHETŐSÉGEK

Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

Projektvezető gyakornok gépész- vagy villamosmérnöki végzettség F
Gyártómérnök gépészmérnöki végzettség M
Junior projektvezető gépész- vagy villamosmérnöki végzettség F
Karbantartási mérnök gépész- vagy villamosmérnöki végzettség M
Szerszámüzemi / gyártóüzemi műszaki asszisztens műszaki végzettség F

Teljes név: 
RUAG Ammotec Magyarországi Zrt.

Tevékenység: lőszergyártás

Alapítva: 1952

Székhely: Sirok

Foglalkoztatottak: 420 fő

A SIROKI LŐSZERGYÁR hazánk egyetlen nagy volumenű lőszergyára. Küldetésünk 
fókuszba helyezi a nálunk dolgozók és a termékeinket vásárlók érdekeit is. Minő-
ségi termékeket biztosítunk hatósági és személyi védelmi feladatok ellátásához, 
valamint sportlövők és vadászok szenvedélyének megéléséhez. Magyarországon 
egyedi, régiójában meghatározó, több évtizedes múlttal rendelkező, törvénytisz-
telő és vonzó vállalatként, stabil jövőt nyújtunk többszáz család számára. Gyárunk 
folyamatosan nő, gyártósorokat telepítünk, üzemcsarnokokat építünk, új termé-
keket vezetünk be, egyre nagyobb kapacitással termelünk, aminek eredményeként 
stabil és tartós munkalehetőséget kínálunk, és támogatjuk a pályakezdőket.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol

Szakterület független kompetenciák: 
csapatban dolgozás, együttműködés, 
jó kommunikációs készség, innovatív 
gondolkodásmód, reziliencia, változó 
környezethez való rugalmas alkal-
mazkodás, nyitottság, fedhetetlen-
ség

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
önéletrajz beküldése e-mailben, vagy 
jelentkezés a vállalat karrieroldalán: 
https://mfs-ammunition.com/
career/

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, telefonos interjú

Kapcsolat

Név: Kovács Viktória HR generalista Tel.: +36 30 797 8294 E-mail: viktoria.kovacs@ruag.com

Web: careers.ammotec.ruag.com/; mfs-ammunition.com/career/; mfs-ammunition.com 
Közösség:  linkedin.com/company/ruag-ammotec-gmbh/

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Egy diplomás kezdő bruttó havi fizetése: 400-449 ezer Ft

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi 
rendezvények, járványügyi szűrővizsgálat, Széchenyi Pihenő Kártya, home 
office támogatás

Karrier és egyéb lehetőségek: 
nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat, nyelvtanulás, 
belső tréningek, képzési lehetőségek, rugalmas munkavégzés

Lehetőségek alsóbb évesek számára: kötelező és egyéb szakmai gyakorlat, 
duális képzés, gyakornoki program

A SIROKI LŐSZERGYÁR 
BIZTOS JÖVŐT AJÁNL 

LÉGY RÉSZESE TE IS!

 Sirok 1002/35. hrsz, 3332 • (06 36) 561 300
Ruag Ammotec Magyarországi Zrt.

Folyamatos fejlesztéssel erősödik Sirokban a 
már 1952 májusától üzemelő lőszergyárunk, mely 
2009-től a nemzetközi RUAG cégcsoport tagja-
ként leginkább sport- és vadászati célra gyártott 
lőszereket, amellett, hogy megbízható partnere a 
magyar védelmi szerveknek is. Beruházásokra 5.5 
Mrd Ft-ot fordítottunk az elmúlt 2 évben, melyek 
mind az infrastruktúrát, mind a folyamatokat és az 
eszközparkot érintették, amivel jelentős kapaci-
tás- és hatékonyságnövelést értünk el. 

Egy 2020-ban kialakított új, modern üzemcsar-
nokban gyárunk NATO-kompatibilis 9 mm-es 
lőszerek gyártását kezdte meg, így a NATO orszá-
gok védelmi szerveinek is lehetünk a beszállítója, 
fennmaradó kapacitásunkat pedig a civil piac 9 
mm-es lőszerigényeinek kielégítésére fordíthat-
juk. Új, automata gyártósorunk a legmodernebb 
technológiát hozza el Sirokba. 

A kiskaliberű, GECO márkanévvel gyártott töl-
tényeink az európai piacon folyamatosan emel-
kedő értékesítési mutatókat érnek el, és a világ 
legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban is 
tovább erősödik általuk a pozíciónk. Az idei év-
ben visszavezetjük a piacra a gyár korábban már 
hírnevet szerzett MFS márkájú termékeit, melye-
ket nemzetközi szinten a védelemipari és katonai 
felhasználóknak értékesítünk. A vonzó ár-telje-
sítmény arányú, minőségi termékeinket szívesen 
választják szituációs- és céllövők is. Sikerünk tit-
ka, hogy termékeink megfelelnek a modern lőszer 
minden követelményének. 

2020-ban új kaliberrel is bővült termékpalettánk, 
az 5,56-os lőszerek teljes gyártósorát telepítet-
tük, így már ezek értékesítésével is erősítjük piaci 
szerepünket. Cégünk küldetése: „Minőségi ter-
mékeket biztosítunk hatósági és személyi védel-
mi feladatok ellátásához, valamint sportlövők és 
vadászok szenvedélyének megéléséhez. Magyar-
országon egyedi, régiójában meghatározó, több 
évtizedes múlttal rendelkező, törvénytisztelő és 
vonzó vállalatként stabil jövőt nyújtunk többszáz 
család számára.”

A SIROKI LŐSZERGYÁR dinamikusan növekszik, 
új gyártósorokat telepítünk, új üzemcsarnokokat 
építünk, új termékeket vezetünk be, egyre na-
gyobb kapacitással termelünk. A folyamatos fej-
lődés eredményeként stabil és tartós munkalehe-
tőséget kínálunk. 

Ha van tapasztalatod, számítunk a szaktudásodra, 
ha pályát módosítasz, minden támogatást mega-
dunk a speciális terület betanulásához és az átkép-
zéshez, ha diák vagy, lehetőséget adunk a gyakor-
lat megszerzésére és a folyamatos fejlődésre.

KÜLDD EL AZÖNÉLETRAJZODAT!
Kovács Viktória • viktoria.kovacs@ruag.com;  
HOTLINE - 06 30 797 8294

MIT ADUNK NEKED? 
   Hosszútávú karrierlehetőség
   Tapasztalatszerzés egy különleges 
iparágban

   Fejlődési lehetőség nemzetközi hátterű 
cégnél

   Külföldi szakmai utazások
   Szakmai gyakorlatra  és gyakornoki 
munkára is tisztességes bérezés

   Duális képzési ösztöndíj
   Családias, tiszta és biztonságos 
munkakörnyezet

   Gépkocsi bejárási támogatás a törvényi 
szint felett

   Betanítási folyamat, nemzetközi 
tapasztalatszerzés

   Céges rendezvények, vállalati ajándékok, 
jutalmak

   Változatos bónuszrendszer
   SZÉP-kártyára béren kívüli juttatás
   Élménynapok: gyümölcsnap, kávénap, 
fagyinap, dinnyenap

   COVID-védekezési eszközök (maszk, 
kézfertőtlenítő, tesztelési lehetőség)
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