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AZ IDÉN 150 DIPLOMÁS SZÁMÁRA KÍNÁLUNK ÁLLÁST, EBBŐL 25 FRISSDIPLOMÁS.

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

Pozíció Elvárt végzettség •

Mid/Senior Frontend Software Engineer (React.JS) GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus T
Mid/Senior Fullstack Software Engineer GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus T
Mid/Senior React Developer GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus T
Mid/Senior Software Engineer (Java) GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus T
Your Dream Job @ Zenitech GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus F

Teljes név: 
Zenitech Hungary Kft.

Tevékenység: 
Információ-technológiai tanácsadás

Alapítva: 2021

Székhely: 
Macropolis Irodaház, 
Miskolc, Arany János tér 1.

Foglalkoztatottak: 10 fő

 A Zenitech a vállalatok technológiai, digitalizációs partnere, iparágtól függetlenül. 
A cégünk azzal a céllal jött létre, hogy partnerei számára stratégiai támogatást 
nyújtson, magas technológia színvonalon, a lehető legnagyobb sebességgel, a 
környezetet nem terhelő módon.
 20+ millió EURos vállalat vagyunk, 4 országban – Egyesült Királyság, Litvánia, 
Magyarország, Románia – vagyunk jelen, jellemzően nyugat európai ügyfélkörnek 
dolgozunk.
Olyan innovatív technológiákat tervezünk és valósítunk meg, amelyek azonnali 
hatást gyakorolnak: átalakítják az ügyfélélményt, és megkérdőjelezik az eddigi 
gyakorlatot. Szolgáltatási palettánk valamennyi IT területet lefedi.
 Munkatársainkat pertnereknek tekintjük. Biztosítjuk számukra a fejlődéshez és 
a személyes igényeikhez igazított támogatást.

Gyere és ismerj meg minket te is!

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol, társalgási szint

Szakterület független kompetenciák: 
nyitott gondolkodásmód, fejlődési 
lehetőségek keresése, csapatmunka, 
algoritmikus gondolkodás

Szakmai kompetenciák: agilis 
módzsertan, legújabb technólógiák 
ismerete/nyitottság az elsajátítá-
sukra

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
kötetlen beszélgetés, a digitális 
lábnyomod megismerése 
(LinkedIn, Git, Reddit)

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú

Kapcsolat

Név:  Kiss Mariann Tel.: +36 70 679 7088 E-mail: mariann.kiss@zenitech.co.uk

Web: www.zenitech.co.uk 
Közösség:  zenitechteam;  zenitech;  www.linkedin.com/company/zenitechteam

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Egy diplomás kezdő bruttó havi fizetése: 500 ezer Ft és fölötte

Béren kívüli juttatások: képzési támogatás, családi rendezvények, sportolás 
támogatása, Cafeteria rendszer

Karrier és egyéb lehetőségek: mentorálás, nemzetközi környezetben szerzett 
szakmai tapasztalat, nemzetközi karrierlehetőség, belső tréningek, képzési le-
hetőségek, rugalmas munkavégzés, modern, multinacionális munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, ösztöndíj, kötelező 
és egyéb szakmai gyakorlat, duális képzés, gyakornoki program, versenyek

zenitech.co.uk

Zenitech Hungary Kft.
A Zenitech Hungary Kft. a 2016- ban alapított és a kezdetektől a 
nemzetközi piacon jelenlévő Zenitech cégcsoport tagja. A cégcsoport 
azzal a céllal jött létre, hogy partnerei számára kiemelkedő technológia 
szolgálatást nyújtson, a lehető legnagyobb sebességgel, a környezetet 
nem terhelő módon.

Mi vár rád, ha velünk dolgozol?

Ha csatlakozol hozzánk egy gyorsan változó, 
eredmény orientált start-up kultúrába érkezel, 
ami a fejlődés és a fejlesztés jegyében 
támogatja a nyílt és proaktív kommunikációt, a 
tanulást és a kreativitást.

zenitech.co.uk/careers

Folyamatos 
fejlődés

A közösségünk

Hatékony 
együttműködés 

Egyszerű
folyamatok

Számunkra fontos.
Számodra is?
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