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ZF Hungária Kft. 13

MUNKALEHETŐSÉGEK

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

Pozíció Elvárt végzettség •

Software Engineer informatikus/villamosmérnök/matematika/fizika T
IT Developer SAP BPC planning gazd. informatikus vagy Informatikus M
IT gyakornok (12 hónap) folyamatban lévő egyetemi/főiskolai tanulmányok F
Customer Quality Engineer műszaki területen alapszakos diploma M
Tesztmérnök járműtechnikusi/mechatronikai/gépész végzettség M
Szerszám- és készülékszerkesztő gépészmérnök (általános géptervező/CAD szakirány) M
Folyamatmérnök gépészmérnöki T

Teljes név: ZF Hungária Ipari és 
Kereskedelmi Kft.

Tevékenység: járműipar

Alapítva: 1996

Székhely: Eger

Telephely: Eger, Budapest

Foglalkoztatottak: 1700 fő

A 26 évvel ezelőtt alapított ZF Hungária Kft. haszongépjárművekhez és személy-
gépjárművekhez gyárt sebességváltókat Egerben. A haszongépjármű területen 
manuális, 6 fokozatú és automatizált váltókat, valamint ezek alkatrészeit gyárt-
ják, elsősorban nyugat-európai vevők részére, teherautókba, buszokba. A vállalat 
jelentős forgalmat generál távol-keleti vevők, elsősorban kínai és koreai vevők 
felé. A személygépjármű üzletág területén 8 fokozatú, automata sebességváltók 
készülnek, prémium kategóriás személygépjárművekbe. Az automata váltókból 
2021 végén készült el a félmilliomodik darab. E-mobilitáshoz kapcsolódó termék 
projektekhez, alkatrészek gyártásához keressük leendő munkatársainkat.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol és / vagy német

Szakterület független kompetenciák: 
Érdeklődj standunknál!

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
CV előszűrés

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, teszt, telefonos 
interjú

Kapcsolat

Név: Jakubik Zsolt személyzetfejlesztési csoportvezető Tel.: +36 36 521 779 E-mail: zsolt.jakubik@zf.com

Név: Kertes Enikő Toborzási munkatárs Tel.: +36 36 521 740 E-mail: eniko.kertes@zf.com

Web: www.zf.com/hu Közösség:  zfgroup.global,  zf_group,  linkedin.com/company/zf-group/

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi 
rendezvények, étkezési hozzájárulás, járványügyi szűrővizsgálat, üdülési 
szolgáltatás, Széchenyi Pihenő Kártya, sportolás támogatása, home office 
támogatás, iskolakezdési támogatás, egészségpénztár hozzájárulás, nyugdíj-
pénztár hozzájárulás

Karrier és egyéb lehetőségek: mentorálás, nyelvtanulás, nemzetközi karri-
erlehetőség, belső tréningek, képzési lehetőségek, rugalmas munkavégzés, 
modern, multinacionális munkakörnyezet

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

Váltani szeretnél? Vár a ZF!
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő 
autóipari vállalat csapattagja lenni?

Lépj kapcsolatba velünk!
ZF Hungária Kft.
3300 Eger, Kistályai út 2.
Telefon: +36 30 171 9374
www.zf.com, www.zf.com/hu,
https://jobs.zf.com

Akiket most keresünk:
SAP-szakértők és tanácsadók, BI alkalmazás fejlesztők, szoftver 
fejlesztők, adatelemzők és mérnökök data science területre,
beszállítói háttérfejlesztők, beszerzők, mérnökök
Gyakornokok és pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Karrier már az egyetemi évek alatt?
Szakmai gyakorlatra, duális képzésre  
is várjuk a jelentkezőket a  
dualiskepzes@zf.com emailcímen!
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