66.

SANMINA

STAND

Cégnév: Sanmina Magyarország Kft.

Tevékenységi terület: fémmegmunkálás, összeszerelés

Székhely: 3571 Alsózsolca, Gyár út 3.

A Sanmina világszerte több mint 100 telephelyen, mintegy 45 000 alkalmazottjával az elektronikai, elektromechanikai bérgyártó szektor
egyik legdominánsabb képviselőjének számít az automatizálas, az elektronikai gyártás, a számítás-technika, a kommunikáció, a hadi- és
űrtechnika, valamint a gyógyászati és a multimedia piacokon.
A Miskolc melletti Alsózsolcai Ipari Parkban 2002 óta működő vállalatunk fémmegmunkálással, telekommunikációs kapcsolószekrények,
bázisállomások összeszerelésével foglalkozik.
Az elmúlt 15 év során a régió egyik legjelentősebb munkáltatójává váltunk. Munkavállalóink létszáma jelenleg közel 500 fő.
Az utóbbi években a gyártóberendezéseink körében nagyértékű beruházásokat hajtottunk végre a versenyképességünk és hatékonyság
növelésünk érdekében. Terveink szerint ezt a fejlesztést a közeljövőben is folytatni fogjuk.
Főbb tevékenységi területeink:
• Lemezlyukasztás és-hajlítás CNC vezérlésű gépekkel
• Kézi- és robothegesztés
• Csiszolás
• Préselés
• Elektrosztatikus porfestés
• Összeszerelés
Vállalatunk kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséges felsőoktatásban tanulók támogatására,
ezért rendszeresen fogadunk hallgatókat szakmai gyakorlatra és szakdolgozat írásra.
Sanmina Magyarország Kft. – Gyártó a márka mögött

Milyen területeken kínál állást: minőségbiztosítás, műszaki, technológia, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 10 / 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

Minőségirányítási mérnök

egyetem/főiskola

GÉIK

N

Program menedzser

egyetem/főiskola

GÉIK

M

Folyamatmérnök, Termékmérnök

egyetem/főiskola

GÉIK

Szakmai elvárások: munkakörönként eltérő elvárások
Szükséges képességek: munkakörönként eltérő elvárások
Szükséges nyelvtudás és szintje:
legalább társalgási szintű angolnyelv-tudás
Egyéb elvárások: munkakörönként eltérő elvárások
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mail, posta

Béren kívüli juttatások: egészségpénztár-hozzájárulás,
Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, képzési támogatás,
közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás,
Széchenyi Pihenő Kártya, üdülés, cafeteria
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség
Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai gyakorlat

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

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú, teszt

112

Név

Beosztás

Fehér Zsuzsanna

HR generalista

Cím: 3571 Alsózsolca, Gyár út 3.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 46 520 676

E-mail
miskolc.job@sanmina.com
Web: www.sanmina.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

