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MODINE HUNGÁRIA KFT.
Cégnév: Modine Hungária Kft.

STAND
Tevékenységi terület: autóipar

Telephelyek: 3400 Mezőkövesd Lövői út 35,
3200 Gyöngyös Gábor Dénes út 2.

A Modine piacvezető autóipari beszállítóként, világszerte a legtekintélyesebb szakértőnek számít a hőcserélő technikában. A céget 1916ban Racine-ban (USA) hozták létre, töretlen fejlődésének és több mint 2000 saját hőtechnikai szabadalmának köszönhetően mára már a
Tesla S modelljének akkumulátor-hűtésén is dolgozunk. A konszern világszerte 10 000 munkavállalóval áll vevői rendelkezésére első osztályú,
csúcstermékek gyártásával és nemzetközi ügyfélszolgálattal.
Magyarországi gyárunk 1991-óta sikeresen üzemel Mezőkövesden, 2008-ban pedig az európai gyártókapacitás bővítésével zöldmezős
beruházásként újabb termelő egység indult Gyöngyösön.

Milyen területeken kínál állást: minőségbiztosítás, műszaki, konkrétan:
fejlesztőmérnök, projektmérnök, folyamatmérnök, designer, technológia, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 10 / 2
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

N

Fejlesztőmérnök

gépészmérnök

Mely kar hallgatóinak

M

Folyamatmérnök

gépészmérnök/mechatronikai mérnök

N

Karbantartó mérnök

gépészmérnök / villamosmérnök

N

Projektmérnök

M

Designer

N

Minőségügyi mérnök

GÉIK

gépészmérnök

Szakmai elvárások: az adott szakterület megfelelő ismerete
Szükséges képességek: jó problémamegoldó képesség
Szükséges nyelvtudás és szintje:
tárgyalóképes angol és / vagy német nyelvtudás
Egyéb elvárások: jártasság problémamegoldó módszerekben

Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, iskolakezdési
támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás,
sportolás támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mail, posta

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, nyelvtanulás,
saját képzési rendszer, továbbképzés, szakmai tréningek németországi képző központunkban, rugalmas munkaidő

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
szakmai önéletrajz magyar és angol nyelven

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú

82

Név

Beosztás

Szokol Attila

HR Business Partner

Cím: 3400 Mezőkövesd Lövői út 35.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 20 265 2159

E-mail
a.szokol@eu.modine.com
Web: www.modine.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Több mint 100 éve
az autóiparban

A Modine vállalatot 1916-ban az amerikai Wisconsin
államban jegyeztette be Arthur B. Modine, akinek
„turbócsöves” hűtői hamarosan a Ford híres T-modelljének szabvány alkatrészévé váltak. A vállalat töretlen
fejlődésének és több mint 2000 saját hőtechnikai
szabadalmának köszönhetően mára már a Tesla S
modelljének akkumulátor-hűtésén dolgozunk.
A Modine a járműipari hűtéstechnika globális piacvezetőjeként mára egy világszerte 10 000 főt foglalkoztató konszernné vált, amely az Egyesült Államokban
lévő termelőkapacitásokon kívül Európa számos országában valamint Brazíliában, Mexikóban, Kínában,
Indiában van jelen gyárakkal, fejlesztő és értékesítő
központokkal.

27 éve Magyarországon

A Modine Hungária Kft. mezőkövesdi üzeme a konszern legnyereségesebb európai gyáraként 135 millió
eurós éves árbevétellel, egyben a megye egyik legjelentősebb munkáltatója is.
2017 novemberében megépült új, harmadik gyártócsarnokunkat, ahol autóipari vevők termékeit gyártjuk.
Másik magyarországi telephelyünk, a gyöngyösi
üzemünk szintén meghatározó foglalkoztatója Heves
megyének, 2008 óta.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már
öt termékcsoport gyártása folyik az üzemben: a lemezbetétes kenőolajhűtők, héjszerkezetes kenőolaj-

hűtők, kipufogógáz-visszahűtők, töltőlevegő hűtők,
valamint alumínium hűtők gyártása is, olyan nagy
nevű vevőknek, mint a VW Csoport, PSA Csoport,
DAIMLER, az MAN, a SCANIA, az IVECO, a CATERPILLAR, a DEUTZ, a ZF, a VOLVO, a VOITH és a GE.
A Magyarországon gyártott termékek egy részének
fejlesztése és szerszámgyártása is Mezőkövesden
történik, szoros együttműködésben a németországi
fejlesztő központtal.
Magas színvonalú termékeink előállításához olyan
angolul és/vagy németül magabiztosan kommunikáló
gépészmérnökök jelentkezését várjuk, akik szívesen
végeznek összetett és sokrétű feladatokat, elkötelezettek a folyamatos fejlődés és fejlesztés, a magas
szintű szakmai tudás alkalmazása és a csapatmunka
iránt egy nemzetközi szervezetben. Szívesen látjuk
azokat a jelentkezőket akik tanulmányaikat vagy
munkájukat szülővárosuktól távol végzik, de egzisztenciájukat az Észak - Kelet Magyarországi régióban
szeretnék felépíteni hosszú távon.

A Modine stabil, nagy múltú multinacionális vállalat
amely a „kis üzemi” struktúrája által ötvözi a családias, emberközeli szervezeti kultúrát a professzionális
nemzetközi munkakörnyezettel.
Tehetséges munkatársainkat hosszú távon is képesek
vagyunk megtartani magas szintű vállalati kultúránkkal, egyénre szabott fejlesztési és karrier tervvel,
átlagon felüli képzési lehetőségekkel, kiemelkedő
bérezéssel és cafeteria juttatásokkal, célprémiummal, munkába járási és letelepedési támogatásunkkal,
rugalmas munkaidővel, a dolgozók egészségmegőrzését támogató sport lehetőségekkel, ingyenes
egészségügyi szűrőprogrammal és közösségformáló
vállalati rendezvényeinkkel.

