19.

REMY

STAND

Cégnév: BPI Group Hungary Kft.

Drive the Future

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 42.

A világ járműiparának egyik motorja a Remy. Több mint 120 év tudásával és tapasztalatával gyárt és újít fel generátorokat, illetve indítómotorokat prémium minőségben. Emellett féknyergek és kormányművek széles választékát kínálva az utángyártott járműalkatrészek piacának
vezető szereplője. A Remy márka hazai képviselője a BPI Group Hungary Kft., melynek elődje, a Remy Automotive Hungary Kft. az első
nemzetközi vállalatok között kezdte meg működését 1999-ben a borsodi megyeszékhelyen. A cég jelenleg több mint 500 embert foglalkoztat
17 000 négyezetméteren. A Remy európai piacának jelentős részét a miskolci gyár szolgálja ki.
Miskolcon itthon vagyunk!

Újgyártás

Újragyártás

Disztribúció

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, logisztika, műszaki, pénzügy
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 4 / 3
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

M

Folyamatmérnök

felsőfokú műszaki

GÉIK

N

Fuvarszervező

felsőfokú gazdasági

GTK

M

Könyvelő

felsőfokú gazdasági

GTK

M

Recepciós-asszisztens

felsőfokú humán

BTK

Szakmai elvárások: szakirányú felsőfokú végzettség
Szükséges képességek: gyakorlatorientált gondolkodásmód,
precizitás, pontosság, asszertivitás
Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikáció szintű angol
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mailben
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz magyar és angol nyelven

Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, étkezési hozzájárulás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, sportolás támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség,
továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka-írás, szakmai
gyakorlat

Generátorok, Inditómotorok, Fékrendszerek
Járműben otthon vagyunk

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú

104

Név

Telefon

Prémné Kleiber Kata
Cím: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 42.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

+36 46 510 940

E-mail
hr@remyinc.hu
Web: www.remyeurope.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Csatlakozz a Remyhez és ismeRd meg az autóipaR
minden nap változó és fejlődő világát belülRől!

