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STAND
TS Hungaria Kft. 29

AZ IDÉN 7 DIPLOMÁS SZÁMÁRA KÍNÁLUNK ÁLLÁST, EBBŐL 0 FRISSDIPLOMÁS.

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

Pozíció Elvárt végzettség •

Beszerző Felsőfokú T
Stratégiai beszerző Felsőfokú T
IT koordinátor Felsőfokú T
Senior TB és bérszakértő Felsőfokú T
Folyamatmérnök Felsőfokú, műszaki T
Minőségbiztosítási mérnök Felsőfokú, műszaki T
Csoportvezető Felsőfokú, műszaki T

Teljes név: 
Technical Services Hungaria Járműja-
vító Kft.

Tevékenység: 
vasúti járműjavítás, gyártás

Székhely: 3527 Miskolc, Kandó 
Kálmán tér 1.

Több mint 160 éves múltra visszatekintő, miskolci telephelyű cégünk műhelyeiben 
vasúti teherkocsik és komponenseik karbantartásával, javításával foglalkozunk. A 
TS Hungaria Kft. hosszú távú célja stabil és megbízható, biztos és versenyképes 
munkáltatóként jelen lenni az észak-magyarországi régióban. Valljuk, hogy a 
minőség az egyéni elkötelezettséggel kezdődik, ezért különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk a munkáltatói márkaépítésre.  Meglévő és leendő partnereink teljes 
körű, legmagasabb színvonalú kiszolgálására köteleztük el magunkat. Üzemünk 
patinás múlttal, nagy hagyománnyal rendelkezik a tehervagonok gyártása és 
karbantartása terén.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol vagy német

Szakterület független kompetenciák: 
szakirányú végzettség

Szakmai kompetenciák: 

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
fényképes szakmai önéletrajz 
a tshu.karrier@railcargo.com 
e-mailcímre

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú

Kapcsolat

Tel.: +36 30 148 0232 E-mail: tshu.karrier@railcargo.com

Web: www.tshungaria.hu

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, családi rendezvények, üdülési 
szolgáltatás, Széchenyi Pihenő Kártya, home office támogatás

Karrier és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás, belső tréningek, képzési lehetősé-
gek, rugalmas munkavégzés

Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, kötelező és egyéb 
szakmai gyakorlat

 
 
NYITOTT POZÍCIÓINK:  
 
- csoportvezető 
- technológus    
(folyamatmérnök) 
- beszerző 
- stratégiai beszerző 
- IT koordinátor 
- senior TB  
és bérszakértő  
- minőségbiztosítási 
mérnök 

 

 

Csatlakozz hozzánk! 
Tarts velünk, légy  
részese sikereinknek! 

MUNKAVÉGZÉS HELYE 
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1. 
 
JELENTKEZÉS MÓDJA 
Fényképes szakmai 
önéletrajzokat az alábbi 
elektronikus vagy postai 
címre várunk: 

Tshu.karrier@railcargo.com 
 
TS Hungaria Kft.,  
HR Osztály,  
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1. 
 
BŐVEBB INFORMÁCIÓ 
+36 30 148 0232 
www.tshungaria.hu 

Több mint 160 éves múltra 
visszatekintő, miskolci 
telephelyű cégünk 
műhelyeiben vasúti 
teherkocsik és 
komponenseik 
karbantartásával, javítá-
sával  foglalkozunk. 
A stratégiailag fontos 
vasúti árufuvarozás   
kiszolgálójaként a járvány-
helyzet sem ingatott meg 
bennünket. 
Csapatunk bővítéséhez 
keresünk kollégákat fizikai 
és szellemi területre. 

Régi szerelmed a vasút? Kipróbáltad magad sok területen, ezernyi 
tapasztalatot szereztél, de nem tudod, hol kamatoztasd?  

 

Európa második legnagyobb vasúti árufuvarozó 
vállalatcsoportjának,  

a Rail Cargo Group tagjaként működő  
TS Hungaria Kft. csapatának bővítésére alábbi munkakörbe 

keressük jövőbeli munkatársunkat 
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