10.

PREC-CAST ÖNTÖDEI KFT.
Cégnév: Prec-Cast Öntödei Kft.

STAND
Tevékenységi terület: egyéb nem vas fém gyártása

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.

A Prec-Cast Kft. a német tulajdonú, európai és ázsiai versenykörnyezetben gyártó Wolf csoport magyarországi leányvállalata, a csoport
legnagyobb gyártó telephelye, és a jövőbeni kapacitásbővítő- és technológiai fejlesztő beruházásának helyszíne.
Fő tevékenységi köre a nagy pontossággal megmunkált nyomásos alumínium és horgany öntvények előállítása autóipari és elektroipari
vevők számára világszerte.
Az európai és ázsiai vezető autógyárak vevő-specifikus igényeihez igazodva az iparági legmagasabb szintű gyártási és fejlesztési háttérrel
rendelkezik.
A fő fejlesztési irányokat elsősorban a gépjárműipar prémium szegmense motiválja, folyamatosan növelve az automata gyártás részarányát.

Milyen területeken kínál állást: értékesítés, kereskedelem, informatika, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki,
konkrétan :gépészmérnök, anyagmérnök, technológia, tervezés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 20 / 15
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

M

Projektmenedzser

GÉIK

M

Vevőszolgálati munkatárs

BTK

M

Folyamatmérnök

N

Termék- és szerszámkalkulátor

M

Termeléstervező

M

Szerszámtervező

N

Informatikai munkatárs

N

Anyagmérnök

MAK

M

Vevőképviselő

GÉIK

BSc/MSc

GÉIK

Szakmai elvárások: szakirányú felsőfokú végzettség

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 201-250 ezer Ft

Szükséges képességek: Határozott fellépés, önállóság és terhelhetőség. Jó szervező- és problémamegoldó képesség. Jó tárgyaló
és kommunikációs képesség. Eredményorientált szemlélet. Precíz
munka iránti elkötelezettség.

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, Erzsébet-utalvány,
iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, sportolás támogatása, pénzösszeg kifizetése cafeteriában

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol vagy német kommunikációképes szint
Egyéb elvárások:
sátoraljaújhelyi munkavégzés, utazási hajlandóság

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, nyelvtanulás, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz, motivációs levél – magyar és angol, vagy német

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

100

Név

Beosztás

Zelencz Márk

Humánpolitikai munkatárs

Petróczi László

Humánpolitikai vezető

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 47 523 010 3223
+36 47 523 030

E-mail
m.zelencz@preccast.hu
L.petroczi@preccast.hu
Web: www.Firmengruppe-Wolf.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

„A formába öntött precizitás”
„In Form gegossene Präzision”

