45.

ROBERT BOSCH POWER TOOL KFT./ENERGY AND BODY SYSTEMS KFT. STAND
Cégnév: Robert Bosch Power Tool Kft. / Energy and Body Systems Kft. Tevékenységi terület:
autóipari beszállító cég, elektromos kéziszerszámgyár
Székhely: 3526 Miskolc, Robert Bosch Park 3.

A Bosch csoport világszintű hírnévnek örvendhet mind a gépjármű
technológiában, mind pedig az ipari technológiák és a fogyasztási
cikkek piacán. Ehhez a sikerhez jelentősen hozzájárultak a Bosch
miskolci telephelyei, a Robert Bosch Power Tool Kft. és Robert Bosch
Energy and Body Systems Kft. is. Munkatársaink méltán vívták ki
elismerésünket: ezt a sikert legfőképpen a kollégáink erőfeszítéseinek és hozzáértő munkájuknak köszönhetjük. A folyamatos fejlődés
eredményeképpen, mára csaknem 5500 munkavállaló dolgozik azon,
hogy a Miskolcon előállított kézi- és kerti szerszámok és autóelektromossági alkatrészek a legjobb minőségben és a leghatékonyabb
módon jussanak el a felhasználókhoz. Európa összes országába,
valamint Ausztráliába és az Egyesült Államokba is beszállítunk a világ
legnevesebb autógyárainak. A Bosch csoport kéziszerszám üzletágának Miskolcon gyártott termékei megkönnyítik a kisipar, a háztartások
és a kertészkedők, valamint az ipari felhasználók munkáját egyaránt.
A Bosch csoport kéziszerszám üzletágának Miskolcon gyártott
termékei megkönnyítik a kisipar, a háztartások és a kertészkedők,
valamint az ipari felhasználók munkáját egyaránt. A Robert Bosch
Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. 2001 novemberében
alakult Miskolcon. A miskolci gyár a Bosch Power Tool üzletágának

legnagyobb európai kéziszerszám gyára, ahol jelenleg megközelítőleg
3500 munkatársat foglalkoztatunk. Itt zajlik az úgynevezett „Home
and Garden” üzletághoz tartozó Bosch kézi- és kerti szerszámok, valamint 2014 novemberétől az úgynevezett „kék termékvonal” (Bosch
Blue Industry), azaz a professzionális felhasználásra szánt ipari kéziszerszámok gyártása is. A termékstratégiánknak és a jövőbe mutató
technológiáknak köszönhetően olyan új termékek kerültek a piacra,
amelyek vállalatunkat az elektromos kéziszerszámok szegmensében
piacvezetővé tették.
A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft-t 2003 nyarán alapították. Cégünk első számú beszállítója a legnagyobb autógyáraknak,
és a leggyorsabban fejlődő gyárak egyike az elektromos meghajtások
üzletágban. A 2010 nyarán kezdődött beruházás eredményeként,
2011-ben átadták az új gyártócsarnokunkat, ahová folyamatosan
új termékek gyártását vezetjük be. Jelenleg az Elektromos hajtások
(Electrical Drives) üzletág termékeit, befúvó motorokat, motorhűtő
ventillátorokat, ablaktörlő rendszereket, valamint elektromos fékrásegítőket (iBooster), kormányzást segítő szervomotorokat és az
elektromos meghajtású kerékpár, az eBike (www.bosch-ebike.com)
meghajtó egységét gyártjuk.

Milyen területeken kínál állást:
adminisztráció, beszerzés, HR, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki, számvitel, technológia, tervezés, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 25 / 10
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

F

Logisztikai tervező

gazdasági végzettség

Mely karon végzetteknek
GTK

F

Tesztmérnök

villamosmérnök

GÉIK

M

Fejlesztő mérnök

villamos- / gépészmérnök

GÉIK

Szükséges nyelvtudás és szintje:
társalgási szintű angol nyelvtudás

Béren kívüli juttatások:
képzési támogatás, közlekedés támogatása, sportolás támogatása,
szabadon választható cafetéria elemek

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
https://careers.smartrecruiters.com/BoschGroup/hungary

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

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
szakmai önéletrajz magyar és angol nyelven

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Szakmai elvárások: műszaki/gazdasági ismeretek

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú

106

Név

Beosztás

Ács Dalma

HR Specialista

+36 46 849 270

Alexa Mariann

Toborzási koordinátor

+36 46 518 500

Cím: 3526 Miskolc, Robert Bosch Park 1-3.
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KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

