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MÁV-CSOPORT

STAND

Cégnév: MÁV-START Zrt

Tevékenységi terület: pályavasúti, személyszállítási szolgáltatások

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Miért válaszd a MÁV-csoportot?

Tudod, mi mindennel foglalkozunk?
A MÁV-csoport anyavállalata a MÁV Zrt. mintegy 7000 kilométernyi
vasúti pályahálózat és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények
üzemeltetését, karbantartását, valamint a forgalom irányítását végzi.

Mert…

A MÁV-START Zrt. mint személyszállító leányvállalat – amellyel a
legtöbben találkoztok – naponta közel 3000 vonatot közlekedtet, éves
utasszáma az utóbbi két esztendőben emelkedett, így megközelíti a
142 millió főt. A MÁV-START Zrt. ezenkívül jelentős vontatási szolgáltatást is biztosít a piacon, továbbá vasúti járművek karbantartásával,
javításával és gyártásával is foglalkozik.

• számos szakterületen, országszerte kínálunk állásokat;

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. üzleti szolgáltatásokat nyújt a
MÁV-csoport tagjainak: többek között informatikai tevékenységet,
humán és munkavédelmi szolgáltatást, illetve képzést biztosít. Emellett a MÁV-csoport vállalatainak beszámolási, adózási és számviteli
tevékenységét, ügyviteli feladatait is ellátja, valamint beszerzési,
anyaggazdálkodási és logisztikai területen nyújt szolgáltatást a
tagvállalatoknak.
A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. országos
lefedettséggel, közel 1500 fővel hazánk egyik legjelentősebb pályaépítéssel, karbantartással, gép- és alkatrészgyártással foglalkozó
társasága.
A MÁV-HÉV Zrt. öt vonalon (H5 Szentendre, H6 Ráckeve, H7 Csepel,
H8 Gödöllő, H9 Csömör), nagyságrendileg 100 kilométeres hálózathosszon végez elővárosi vasúti személyszállítási tevékenységet. Az
ágazat éves utasszáma 78,9 millió fő, azaz a teljes belföldi vasúti
utasforgalom mintegy 35 százalékát a MÁV-HÉV Zrt. járművei bonyolítják le.

• az ország egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő vállalatcsoportja vagyunk;
• munkatársaink szakmai fejlődését széles körű képzésekkel,
konferenciákkal támogatjuk;
• pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk;

Bibók Barbara (30) toborzási szakértő
Egy éve csatlakoztam a MÁV csapatához, s ez idő alatt számos
sikeres toborzási projektben vettem részt, 2017-ben több mint
400 fiatal jelentkezővel tartottam kapcsolatot. Célom, hogy
támogassam az új kollégák szakmai érvényesülését egy olyan
vállalatcsoportnál, amely számomra is karrierlehetőséget nyújt.

• folyamatban lévő tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati, szakdolgozatírási, ösztöndíj- és duális képzési lehetőségekkel várunk;
• hosszú távon számítunk rád;
• társaságainknál szakmai és vezetői karrierlehetőségek várnak
rád;
• változatos elemekből álló béren kívüli juttatásokat, egyes vállalatainknál utazási kedvezményt biztosítunk;
• a bruttó munkabér 3,5 százalékának megfelelő összegű önkéntes nyugdíjpénztári támogatást adunk;
Mezei Sándor (29)
projekt koordinátor

• egyes vállalatainknál rugalmas munkaidő-beosztást és otthoni
munkavégzési lehetőséget (home office) biztosítunk;

Friss diplomás építőmérnökként jelentkeztem
a MÁV-csoporthoz 3 évvel
ezelőtt. Jelenleg kiemelt
projektek koordinálásával
foglalkozom, valamint
közreműködöm a MÁV Zrt.
vasútfejlesztési koncepciójának megvalósításában.
Ha változatos és színes
munkakörre vágysz, csatlakozz csapatunkhoz!

• nálunk fontos az egészséged is, egészségmegőrző programunk
számos munkakörben elérhető
• megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk bizonyos pozícióinkra.

Csatlakozz hozzánk te is! Nálunk tiéd a pálya!
Milyen területeken kínál állást: HR, informatika, kontrolling, műszaki, konkrétan :közgazdász, villamos-, gépész-, közlekedés-, jármű-,
építő-, mechatronikai mérnök, humánerőforrás, pénzügy, számvitel
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 80 / 50-60
Szakmai elvárások: munkakörhöz elvárt végzettség

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 301-350 ezer Ft

Szükséges nyelvtudás és szintje: nem szükséges

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények,
képzési támogatás, közlekedés támogatása,
nyugdíjpénztár-hozzájárulás, sportolás támogatása,
széles körű cafeteria

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
karrieroldal, e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz, motivációs levél

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú, teszt
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Beosztás

Binszki Györgyi

toborzás-kiválasztási szakértő

Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
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Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, nyelvtanulás,
saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, ösztöndíj, szakmai gyakorlat
Telefon
+36 30 475 1560

E-mail
karrier@mav-start.hu
Web: www.mavcsoport.hu/karrier

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

www.mavcsoport.hu/karrier

