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Cégnév: OT INDUSTRIES Zrt.

Tevékenységi terület: ipari létesítmények tervezése és kivitelezése

Székhely: Budapest, Siófok, Nagykanizsa

Az OT INDUSTRIES Magyarország vezető EPC vállalata. Az angol rövidítés (Engineering, Procurement, Construction) arra utal, hogy a
tervezéstől a kulcsrakész átadásig elvégzünk minden feladatot, ami egy komplex ipari létesítmény létrehozásához szükséges. Tervezünk és
építünk többek között bonyolult vegyi üzemeket, szénhidrogén vezetékeket, óriási tartályokat.
Cégcsoportunk legrégebbi tagja több mint 70 éve alakult. Folyamatosan megújulunk: ma már fenntartható ipari megoldásokban, a megújuló energia adta lehetőségekben is gondolkodunk. A MOL csoport tagjaként a következő évtizedekben is a gáz-, olajipar és energetika
meghatározó szereplői leszünk.
Gyere, építsd velünk a jövő ipari létesítményeit!
Még több információt tudhatsz meg rólunk, ha ellátogatsz weboldalunkra, vagy követsz minket a közösségi oldalakon.
www.otindustries.eu
www.facebook.com/otindustries.karrier
LinkedIn/OT Industries

Milyen területeken kínál állást: beszerzés, értékesítés, kereskedelem, HR, minőségbiztosítás, műszaki, pénzügy, tervezés
Az idén hány diplomás számára kínál állást: 8
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Mely kar
hallgatóinak

Elvárt végzettség

M

Minősített hegesztő

hegesztő szakmunkás végzettség

GÉIK

N

Építésvezető és SITE menedzser/Kivitelezési koord.

felsőfokú műszaki (gépész, vegyipari gépész)

GÉIK
GÉIK

N

Hegesztőmérnök

szakirányú végzettség EWE/IWE

F

HR gyakornok

folyamatban lévő felsőfokú HR tanulmányok

GTK

N

Építésvezető

felsőfokú műszaki (gépész, vegyipari gépész)

GÉIK

N

Minőségügyi mérnök

egyetemi/főiskolai szakirányú végzettség

GÉIK

M

Automata hegesztő (Lengyelország)

fémipari szakmunkás végzettség

GÉIK

M

Junior számviteli munkatárs (R2R specialist)

felsőfokú szakmai végzettség (közgazdász szakon)

GTK

M

Tűzvédelmi tervező

TUÉ mérnökkamarai jogosultság

GÉIK

N

Projekt Beszerző (műszaki területen)

felsőfokú végzettség műszaki/gazdasági

GTK

Szakmai elvárások: naprakész szakmai ismeretek

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 251-300 ezer Ft

Szükséges képességek: tanulásra való hajlam, pontosság, magas
szintű problémamegoldó képesség
Szükséges nyelvtudás és szintje: egyes pozíciók esetén angol
nyelvtudás szükséges a pozícióleírásban megjelölt szinten

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

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
a karrier@otindustries .hu címünkön

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

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű önéletrajz

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, teszt

96

Név

Beosztás

Battai Eszter

HR Partner

Cím: 1117 Budapest, Galvani u. 44.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

TÉGED KERESÜNK
vegyészmérnök, gépészmérnök,
hegesztőmérnök, technológus,
mérnök-informatikus, hegesztő, lakatos,
nehézgép kezelő, EBK-szakember,
elemző, IT vállalatirányítási szakértő,
közgazdász, HR-es, beszerző, értékesítő,
pályakezdő és gyakornok.

ERRE SZÁMÍTS NÁLUNK
• nemzetközi és hazai projektek,
• folyamatos fejlődés,
cégen belüli karrierépítés,
• kiszámítható jövedelem,
• béren kívüli juttatások,
• világos célok, rendszeres visszajelzés.

HOL DOLGOZUNK?
TELEPHELYEINK:
Budapest, Siófok, Nagykanizsa
FŐBB PROJEKTHELYSZÍNEK:
Százhalombatta, Paks, Tiszaújváros,
Lengyelország, Németország, Szlovákia

KÖVESS MINKET!
Telefon
+36 1 453 5641

E-mail
BattaiE@otindustries.hu
Web: www.otindustries.eu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

www.otindustries.eu
otindustries.karrier
OT Industries

