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STAND

Tevékenységi terület: járműgyártás

Székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2012 márciusában nyitotta meg gyárát Kecskeméten. Öt évvel a termelés indítását követően
Kecskemét, a dél-alföldi régió, sőt immár Magyarország meghatározó befektetője és munkaadója. Három világszerte sikeres Mercedes-Benz modell
készül Kecskeméten. Az első itt gyártott termék a B-osztály volt; míg 2013-ban a CLA coupé, illetve 2015 januárjában a kombi CLA Shooting Brake
gyártását is megkezdte a kecskeméti gyár. Ez utóbbi két típust kizárólag itt Magyarországon gyártják az egész világ számára. Legújabb büszkeségünk
pedig az új A-osztály, amely idén februárban mutatkozott be Amszterdamban a nagyközönség előtt. Az elmúlt évek folyamatos kapacitásbővítésének
köszönhetően a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közel 4 000 munkavállaló számára biztosít munkahelyet.
Milyen területeken kínál állást: HR, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki, konkrétan: üzemmérnök, termelés
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

N

Beszerző – 2 év határozott időre

műszaki vagy kereskedelmi területen szerzett felsőfokú végzettség

N

Erősáramú üzemmérnök az Energiaellátás területén

befejezett felsőfokú műszaki tanulmányok (villamosmérnök); villamos alállomás kezelő végzettség előny

N

Projektmérnök az Energiaellátás területén

befejezett felsőfokú műszaki tanulmányok (energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök)

M

Üzemmérnök a karosszériaüzem termékbevezetés
területén

felsőfokú gépészmérnöki végzettség

N

IT projektmanager – K2 gyárbővítés, présüzem

felsőfokú informatikai, mérnöki vagy közgazdasági végzettség

M

Üzemieszköz készítő a karosszériaüzem területén

műszaki végzettség

M

Gyártástervező mérnök az összeszerelő üzem
műszerfal-, és ajtóelőszerelő területére

gépészmérnöki, gazdászmérnöki, vagy ezekkel megegyező végzettség
(egyetem/főiskola)

M

Műszaki Gyártástervező a fényező üzemben

mérnöki (gépészmérnöki/gazdasági mérnöki/műszaki üzemgazdasági) vagy
ezekkel egyenértékű képzettség

M

Műszaki Gyártástervező a karosszéria üzemben

mérnöki (gépészmérnöki/gazdasági mérnöki/műszaki üzemgazdasági) vagy
ezekkel egyenértékű képzettség

M

Gyártástervező mérnök az összeszerelő üzem
csavarozástechnika területére

lezárt műszaki egyetemi tanulmányok vagy elektromos-, gépésztechnikusi
végzettség

M

Személyügyi referens a HR adminisztráció területén legalább középfokú végzettség

M

Termelékenységfejlesztési munkatárs

mérnöki, közgazdasági vagy egyéb szellemi felsőfokú végzettség átlagon felüli
eredménnyel

M

Gyártástechnológiai támogató mérnök a kötéstechnológia területén

főiskolai végzettség gépész, járműmérnök, vagy ezekkel összeegyeztethető
szakon

M

IT munkatárs – Karosszériaüzem/gyártási rendszerek támogatása

felsőfokú informatikai, mérnöki vagy közgazdasági végzettség

M

IT munkatárs – a minőségirányítási és gyártástervefelsőfokú informatikai, mérnöki vagy közgazdasági végzettség
zési szakterületek támogatása

M

Munkatárs az IT Infrastruktúra támogató
munkakörben

felsőfokú informatikai, vagy mérnöki végzettség

M

Logisztika

befejezett gazdaságtudományi vagy műszaki felsőfokú végzettség

Béren kívüli juttatások:
napi munkábajárás támogatása, ingyenes sportolási lehetőség,
Szükséges nyelvtudás és szintje:
ingyenes nyelvoktatás, étkezési támogatás az üzemi étkezdében,
pozíciótól függően német, angol, magyar
cafeteria rendszer, céges bölcsőde, óvoda és iskola, kedvezményes
Hogyan történik az állásra jelentkezés: a jelentkezes@daimler.com autólízing lehetőség
illetve a gyakornok@daimler.com címen keresztül
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés
önéletrajz és motivációs levél magyarul és németül/angolul
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú, teszt
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat
Kapcs.

Szakmai elvárások: pozíciótól függ
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Toborzási részleg

Telefon

E-mail

Web

Cím: 6000 Kecskemét Mercedes út 1.

Karrier Hotline: +36 80 205 087

jelentkezes@daimler.com

http://gyar.mercedes-benz.hu

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Kezdd a karriered gyakornokként
a kecskeméti Mercedes-Benz-nél!
Szeretnéd elméleti tudásod a gyakorlatban is
hasznosítani? Szeretnél egy jó légkörű, fiatalos
csapathoz tartozni? Magyarország egyik legdina
mikusabban fejlődő vállalata várja aktív nappali
tagozatos hallgatók jelentkezését!
Amit kínálunk
• szakmai tapasztalatszerzés a gyártási és
a gyártást kiszolgáló területek egyikén
• változatos feladatok
• nyelvtudás fejlesztése
• kapcsolatépítés nemzetközi környezetben
• gyakornoki fizetés, utazási támogatás, étkezési
hozzájárulás

A feladatok
• beszámolók, prezentációk készítése
• aktív részvétel változatos projektekben
• gyártási folyamatok elemzésében és fejlesztési
javaslatok kidolgozásában való részvétel
• megbeszélések szervezése, előkészítése
• adminisztratív feladatok ellátása
Amennyiben aktív német és/vagy angol nyelv
tudással rendelkezel, vállalod a min. 3 max. 6
hónapos szakmai gyakorlatot heti min. 34 munka
nappal, jelentkezz hozzánk és töltsd gyakorlatodat
egy modern munkakörnyezetben!
Várjuk a jelentkezésed
a gyakornok@daimler.com email címre!
Te is légy részese sikereinknek!

További állásajánlatok:
http://gyar.mercedesbenz.hu/allasajanlatok

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, honlap: gyar.mercedes-benz.hu, Karrier-Hotline: 06 80 20 50 87

