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STAND

Tevékenységi terület: hengerfej-gyártás

Székhely: 9027 Győr, Ipari park, Nyírfa sor 1.

Nemak Global

Nemak Győr Kft.

Az 1979-ben, a Mexikói Monterrey városában alapított Nemak
mára sikeres globális cégcsoporttá fejlődött. Gyártóegységeiben
a világ 16 országában több mint 22 000 embernek ad munkát. A
vállalat világszerte vezető szerepet tölt be az autóipari szektorban a
komplex alumínium alkatrészek, első sorban motorblokkok és hengerfejek gyártása területén. A vállalatcsoport évi közel 55 millió darab,
csúcsminőségű alumínium alkatrész legyártására képes. Folyamatos
technológiai fejlesztései révén az autóipar legfontosabb szereplőinek
meghatározó partnerévé válhatott.

A Nemak győri gyártóegysége a globális vállalatcsoport meghatározó
tagja, egyben a térség legjelentősebb könnyűfémöntéssel foglalkozó
vállalata, Győr egyik legnagyobb munkaadója: közel 1 300 ember munkahelye. Az 1993-ban alapított győri alumíniumöntöde benzin és dízel
motorokhoz gyárt hengerfejeket a világ legnagyobb autógyárai számára.
Innovatív fejlesztéseivel, kiváló minőségű termékeivel és csúcstechnológiát képviselő eszközparkjával az elmúlt 25 évben globális szereplővé
vált: megrendelői, az Opel, Renault, Audi, BMW és Volvo számára 3 kontinensre szállítja termékeit. Értékesítési volumene közel 3 millió db/év.

A vállalat értékeinek kulcsfontosságú eleme az ember. A Nemak biztonságos és modern munkakörnyezetet biztosít, megbecsüli a tisztességes munkavégzést és hűséges munkatársait, továbbá rengeteg energiát fektet dolgozói és az új generáció képzésébe, így biztosítva az
egyéni és vállalati célok találkozását.
A Nemak számára kiemelt fontosságú a szakmai utánpótlás biztosítása, ez sikerének egyik alappillére.
A vállalatnál működő Duális Képzési Központban jelenleg 10 középfokú szakmában közel 80 tanuló, és 1 felsőfokú képzésen 10 hallgató,
összesen mintegy 90 fő vesz részt szakmai gyakorlaton. A gyakorlat során piacképes gyakorlati tudást szereznek a fiatalok, ezért valós ipari
körülmények között tanulnak, és a kezdetektől részt vesznek a termelésben. Ezáltal valós gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodnak, amit a
szakma megszerzése után könnyen készpénzre válthatnak.
Milyen területeken kínál állást: beszerzés, minőségbiztosítás, konkrétan:
duális anyagmérnök képzési program, technológia, termelés, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 10 / 3
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Minőségügyi mérnök

gépészmérnök/anyagmérnök Bsc.

F

Termék- és folyamatmérnök

anyagmérnök (duális) Bsc.

MAK

N

Műszaki beszerző

műszaki/anyagmérnök Bsc.

Bármely

N

CAM programozó

gépészmérnök Bsc.

M

Projektmérnök

műszaki/anyagmérnök Bsc.

Szakmai elvárások:
5-10 év tapasztalat (nem frissdiplomás pozíció esetén)

Mely kar hallgatóinak
Bármely

GÉIK
Bármely

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 301–350 ezer Ft

Hogyan történik az állásra jelentkezés: email, weboldal

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, nyugdíjszolgáltató-hozzájárulás, sportolás
támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz, motivációs levél (magyar)

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, továbbképzés

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú

Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka-írás,
szakmai gyakorlat, gyakornoki lehetőség, ösztöndíj (MSc.)

Szükséges képességek: proaktív, talpraesett, önálló

Kapcsolat

Szükséges nyelvtudás és szintje: szakmai angol és/vagy német
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Név

Beosztás

Kállai-Fábián Katalin

HR referens

+36 96 520 100

Salamon-Koczor Katalin

HR referens

+36 96 520 100

Cím: 9027 Győr, Nyírfa sor 1.
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Telefon

E-mail

VÁLTSD VALÓRA
ÖTLETEIDET!
Az innováció nem csak egy szlogen a Nemak-nál. Termékeinket
megrendelőinkkel szoros együttműködésben fejlesztjük, hogy
a holnap autóját minél könnyebbé és hatékonyabbá tegyük.
Innovatív munkatársakat keresünk, akik nálunk kibontakoztathatják tehetségüket az alumíniumból készült autóipari alkatrészek gyártása terén. A részletekért látogass el weboldalunkra:
www.ontsdformaba.hu

katalin.fabian@nemak.com
katalin.salamon@nemak.com
Web: www.ontsdformaba.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

ÖNTSD FORMÁBA A JÖVŐD!

