47.

PROCTER & GAMBLE

STAND
Tevékenységi terület: pelenka és elektromos fogkefe gyártása,
epilátorok/villanyborotvák csomagolása

Cégnév: Hyginett Kft.
Székhely: 2141 Csömör, Határ út 3.
Telephely: 3200 Gyöngyös, Jedlik Á. u. 2–4.

A Procter&Gamble 1837-ben egy szappan- és gyertyakészítő családi vállalkozásként indult az Egyesült Államokban. Az azóta eltelt több
mint 175 év alatt a világ egyik legnagyobb nemzetközi vállalatává fejlődött, és napjainkban már a 180 országban forgalmazott háztartási és
kozmetikai termékeket 70 országban gyártja. A kiváló minőségű termékek között olyan magas színvonalú márkákat nyújt a vásárlóknak mint
a Gillette, Old Spice, Pampers, Ariel, Jar, Lenor, Braun, Blend-a-med, Always, Oral-B, Head&Shoulders, Mr Proper, Always.
A gyöngyösi Hyginett Kft. a második magyarországi P&G gyár a csömöri – több mint 25 éves sikeresen működő – gyár mellett. Jelenleg több
mint 350 főt foglalkoztató gyárában a világ számos piacára állítanak elő kíváló minőségű Pampers pelenkát. 2017-től Braun villanyborotvák
és női epilátorok csomagolását, valamint Oral-B motoros fogkefék összeszerelését és gyártását végzik.
A P&G eddigi sikerességét ötvözve biztos és hosszú távú munkalehetőséget, továbbá kiemelkedő karrierlehetőséget kínál Gyöngyösön.
Felelősségteljes és kihívást jelentő álláslehetőséget és széleskörű továbbképzési programokat biztosít a pályakezdő, 1–3 év szakmai tapasztalattal rendelkező vagy utolsó éves mérnök jelentkezőknek.

Milyen területeken kínál állást: műszaki
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

F

Folyamatmérnök

F

Folyamatmérnök gyakornok – JUNIOR

Mely karon végzetteknek

BSc/MSc

Szakmai elvárások: frissdiplomás mérnök, vagy utolsó éves mérnökhallgató (szakirány: gépészmérnök, anyagmérnök, műanyagipari
mérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök, műszaki menedzser, vegyészmérnök
Szükséges képességek: erős vezetői és együttműködési képesség,
analitikai gondolkodásmód
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol – kommunikációképes
szóban és írásban (középszint)

GÉIK

Kiválasztási rendszerük elemei: személyes elbeszélgetések,
problémamegoldó teszt
Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, 13. havi fizetés,
Cafetéria, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, lakhatási támogatás, a cég
saját edzőtermének ingyenes használata
Karrier- és egyéb lehetőségek: továbbképzés, külföldi gyakorlatszerzés, saját képzési rendszer, előrelépési lehetőség

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
csatlakozz.im@pg.com

Kapcsolat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz angol/magyar
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Név

Beosztás

Holecza Vivien

HR Toborzási asszisztens

Cím: 3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos u. 2-4.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 20 620 4908

E-mail
holecza.v@pg.com
Web: http://ce.pgcareers.com/join-us/job-offers/

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

