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SAMSUNG ZRT.

STAND

Cégnév: Samsung Electronics Magyar Zrt.

Tevékenységi terület: szórakoztató-elektronikai gyártás

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.

Célunk, hogy a jövőt új kollégáinkkal együtt építsük fel!
A Samsung-csoportot olyan vállalatok alkotják, amelyek újjáértelmezik a saját iparágukat, legyen az elektronika vagy pénzügyi szolgáltatás,
vegyipar vagy nehézipar, kereskedelem vagy szolgáltatás.
Egyben mindenképpen közösek: elkötelezettek az innovatív, csúcsminőségű termékek és szolgáltatások mellett, amelyek emberek és
vállalatok millióit szolgálják nap mint nap.
A Samsungnál minden eredmény mögött a vállalatnál dolgozó emberek állnak, akik tehetségükkel, kreativitásukkal és elhivatottságukkal
alapozzák meg a sikerünket. Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk a globális piacon, arra törekszünk, hogy a legjobb szakemberekkel
dolgozzunk, és nekik olyan vállalati kultúrát nyújtsunk, amiben kibontakoztathatják tehetségüket. Világszerte törekszünk a tökéletességre, és
ennek eléréséhez dinamikus egyéniségekre van szükségünk.
A Samsung Electronics Magyar Zrt. 1989-ben kezdte meg működését Magyarországon. Az elmúlt évtizedben a cég nagy léptekkel haladt

a gyártásban
és a kereskedelemben
tod, mire
vagy
képes! egyaránt. A megnövekedett kereslet újabb és újabb feladatok megoldására készteti a Samsung vezetőit
és dolgozóit, akik felelősséggel vállalják a jövő kihívásait.

ny mögött a vállalatnál dolgozó emberek
A Samsung kiemelkedő tevékenységének köszönhetően Magyarországon a legnagyobb piaci ismertséggel rendelkező cégek közé tartozik,
ativitásukkal és elhivatottságukkal alapozzák meg
míg a több százmilliárdos árbevételével is előkelő helyet foglal el a cégek ranglistáján.
nyképesek legyünk a globális piacon, arra
Te is könnyen
megtalálhatod
számodra
megfelelő munkakört!
kemberekkel
dolgozzunk,
és nekika olyan
vállalati
Olyan, elsősorban
műszaki végzettséggel rendelkező fiatalokat várunk jászfényszarui gyárunkba, akiknek alapos számítógépes ismereontakoztathatják
tehetségüket.
teik vannak, legalább középfokon beszélnek angolul, kiváló kommunikációs és problémamegoldó készséggel rendelkeznek, és határozott
fellépésűek.
Samsung
sikerének!
Légy Te is részese a Samsung sikerének!

t keresd fel a www.samsung.com/karrier weboldalt.

Milyen területeken kínál állást: beszerzés, kontrolling, műszaki, pénzügy, technológia, tervezés, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 10 / 5

2/3/15 10:50NAM
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás,
= csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)

Pozíció

Elvárt végzettség

F

Villamosmérnök

villamosmérnök

F

Pénzügyi kontroller

pénzügy

GTK

F

Gépészmérnök

gépészmérnök

GÉIK

F

Polimer anyagmérnök

vegyészmérnök

MAK

Szakmai elvárások: szakirányú felsőfokú végzettség
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol, kommunikációképes
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
az allas@samsung.com címen
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és angol önéletarjz

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

108

Név

Beosztás

HR Osztály, Recruiting

Indirekt Toborzási Munkatárs

Cím: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
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Mely kar hallgatóinak
GÉIK

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés
támogatása, sportolás támogatása, üdülés
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Telefon
+36 57 512 200

E-mail
allas@samsung.com
Web: www.samsung.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Most megmutathatod, mire vagy képes!
A Samsungnál minden eredmény mögött a vállalatnál dolgozó emberek
állnak, akik tehetségükkel, kreativitásukkal és elhivatottságukkal alapozzák meg
a sikerüket. Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk a globális piacon, arra
törekszünk, hogy a legjobb szakemberekkel dolgozzunk, és nekik olyan vállalati
kultúrát nyújtsunk, amiben kibontakoztathatják tehetségüket.

Legyél Te is részese a Samsung sikerének!
Aktuális álláslehtőségeinkért keresd fel a www.samsung.com/karrier weboldalt.
allas@samsung.com

