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MSK HUNGARY BT.

STAND

Cégnév: MSK Hungary Bt.

A jövő az lesz, amivé tesszük

Tevékenységi terület: csomagológép gyártás

Székhely: 4300 Nyírbátor, MSK tér 1.

Az MSK Covertech Group egy dinamikusan fejlődő német vállalkozás. A cégcsoport automatizált csomagolórendszerek gyártója németországi központtal és többek között magyarországi gyártóbázissal.
A nyírbátori gyáregység kulcsfontosságú a cégcsoport életében, ahol közel 350 fő munkatársat foglalkoztatunk.

Az MSK Covertech Group egy dinamikusan fejlődő, középméretű – családi tulajdonban lévő – német vállalkozás. Az
MSK cégcsoport a raklapos rakomány egységek és nagy kötegek csomagolási berendezéseinek és anyagáramlási
technológiájának nemzetközi szinten vezető gyártói közé tartozik. 5 telephellyel és több mint 500 munkatárssal az
MSK fejlesztést, gyártást és szervizt kínál - mindent egy kézből.

Az MSK Hungary Bt. a következő területeken nyújt kiemelkedő teljesítményt:
• mechanikus- és elektromos tervezés
• alkatrészgyártás
• gépszerelés
• PLC programozás
• helyszíni beüzemelés
• csomagológépeink szervize.

Mottónk, „savings through technology“ („megtakarítások a technológiának köszönhetően”) értelmében fejleszti az
MSK a részlegesen, vagy teljesen automatizált gépeit a források, pl. energia, csomagolóanyagok legalacsonyabb
szintű felhasználása mellett. Ezen magas igényeknek köszönhetően a vállalatunk saját nemzetközi fejlesztőcsapata
által immár 87 szabadalomra tettünk szert.

Várjuk azok jelentkezését, akik rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges szakmai és nyelvi ismeretekkel és képesek megfelelni a
vevői elvárásoknak.
Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, HR, jog, kontrolling, minőségbiztosítás, műszaki, pénzügy, tervezés, termelés
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

MSK Covertech – nemzetközi körkép

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

M

LEAN asszisztens

M

Gyártás előkészítő

M

Elektromos tervező

N

Műszaki igazgató

M

Termeléstámogató mérnök

M

Közgazdász / Árkalkulátor

N

Alkatrészgyártás vezető

releváns műszaki területen szerzett végzettség

GÉIK

M

Senior HR Recruiter

releváns szakmai végzettség

GTK

M

Szerviz technikus

mérnöki vagy releváns technikusi végzettség

GÉIK

M

Jogi asszisztens

M

Pénzügyi kontroller

M

Termelés tervező

műszaki végzettség

GÉIK

M

Ügyvezetői asszisztens

releváns szakmai végzettség

GTK

M

Géptervező mérnök

releváns műszaki szakmai végzettség

M

PLC programozó

releváns szakmai végzettség

MSK Hungary Bt. – Nyírbátor
A nyírbátori gyáregység kulcsfontosságú szerepet tölt be a cégcsoport életében, ahol közel 350 fő munkatársat foglalkoztatunk.
Az MSK Hungary Bt. munkatársai a következő területeken nyújtanak nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítményt:
• mechanikus- és elektromos tervezés

releváns szakmai végzettség
GÉIK
releváns műszaki területen szerzett végzettség

• alkatrészgyártás
• gépszerelés
• PLC programozás

releváns szakmai végzettség

GTK

ÁJK

releváns szakmai végzettség

GTK

• helyszíni beüzemelés
• csomagológépeink 24 órás szervize a Föld bármely pontján.
Az itt gyártott ipari csomagológépeket és szállítmányozási rendszereket a világ szinte minden pontján használják
üzleti partnereink. Vevőink, akik megelégedettsége minősíti munkánkat: Nestlé, Heineken, Whirlpoool, Electrolux,
Wienerberger, Samsung, Bacardi – Martini, Indesit, Wiegand – Glass, BUCHER, Sappi, Miele, YTONG, Vidroporto.

Akiket várunk:

Szakmai elvárások: releváns szakmai végzettség

Az MSK Hungary Bt. csúcstechnológiát képviselő termékeinek gyártásához olyan – pályakezdő vagy munka tapasztalattal rendelkező - szakembereket keresünk, akik rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges szakmai
és nyelvi ismeretekkel, magabiztosak, dinamikusak, rugalmasan képesek alkalmazkodni a gyorsan változó feladatokhoz, s megfelelni a magas minőséget követelő vevői elvárásoknak.

Szükséges nyelvtudás és szintje:
kommunikációs szintű angol nyelvtudás

Amit kínálunk:

GÉIK

Az MSK Hungary Bt. dolgozójaként egy piacvezető vállalat dinamikus csapatának részese lehet. Értékeljük a kiváló
teljesítményt, s bérezési rendszerünket is ennek tükrében alakítottuk ki. Versenyképes fizetést, belső szakmai- és
nyelvi képzést, folyamatos nyelvgyakorlási lehetőséget kínálunk, valamint lehetőséget biztosítunk a cégcsoporton
belül a nemzetközi karrier elérésére is.

Egyéb elvárások: német nyelvtudás előnyt jelent
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
web / email: www.msk.hu / hr@msk.hu
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz és motivációs levél magyar és angol / német nyelven

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt
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Név

Beosztás

Czine Orsolya, Mendler Nikoletta

HR Generalista

Cím: 4300 Nyírbátor, MSK tér 1.
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Telefon
+36 42 511 130

E-mail
hr@msk.hu
Web: www.msk.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

MSK Hungary Bt.
Személyzeti Osztály
4300 Nyírbátor MSK tér 1.
Telefon: +36 42 511 130
E-mail: hr@msk.hu
Internet: www.msk.hu

