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SHINWA

STAND

Cég neve: Shinwa Magyarország Precíziós Kft.

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: 3534 Miskolc, Muhi utca 2/a.

Cégünket 1998-ban alapította a japán tulajdonú Shinwa Company Limited (2004-től Shinwa International Holding Ltd.) Az anyavállalat célja
a magyarországi beruházással azeurópai partnerek jobb, hatékonyabb, gyorsabb kiszolgálása volt.
A Shinwa kezdetben személygépkocsik szórakoztató elektronikai berendezéseinek, azaz kazettás lejátszóinak mechanikai főegységeit,
alkatrészeit gyártotta, illetve szerelte össze. Ma már főként a műszerfal részét képező CD lejátszó- és klímavezérlő-előlapok és a hozzájuk
tartozó gombkészletek igényes gyártásával foglalkozunk. Itt készülnek előlapok többek között a Mercedes, az Opel, a BMW, a Fiat, a Ford
gépjárműveibe.
A vállalat fő tulajdonosa 2013-tól a JVC KENWOOD, amely az iparág élvonalába tartozik.
A közhiedelemmel szemben a vállalat nem pusztán összeszerelő üzem! Valamennyi termékrészt önállóan tervezünk meg és állítunk
elő: fröccsöntünk, csúcskategóriás festőrendszerekkel festünk, korszerű lézergépekkel gravírozunk, a folyamatokat az autóiparban honos
minőségmenedzsmenttel követjük. E technológiák igénylik a kreatív és innovatív tudást. A vállalatnál napi szinten jelen van a KAIZEN filozófia!
A vállalat a hagyományos autóipari üzletei mellett megkezdte a XXI. századi technológiát megvalósító SMT-SMD gyártási kultúra
megteremtését.
• Vonzó egy multikulturális nagyvállalat?
• Érdekli egy tiszta, esztétikus, fiatalos munkakörnyezet?
• Kihívás a fejlesztéseket inspiráló és honoráló, komplex gyártási kultúra?
• Az iparág termékciklusa 5-7-10 éves lefutású, 2025-re is tárgyalunk üzleti lehetőségekről.
• Hosszútávra tervez?
Akkor várjuk a Shinwa csapatába!

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

Elvárt végzettség

M

Tervező mérnök

M

Minőségmérnök

M

Gyártástámogató (Process) mérnök

M

Fejlesztőmérnök

Mely karon végzetteknek

BSc, MSc

GÉIK

Szükséges képességek: felhasználói szintű informatikai ismeretek,
problémamegoldó képesség, kreativitás

Béren kívüli juttatások: cafetéria-juttatás,
teljesítményalapú bónuszok

Szükséges nyelvtudás és szintje:
angol nyelv kommunikációs szintű gyakorlása szóban és írásban

Karrier- és egyéb lehetőségek:
saját képzési rendszer, mentoring, szakmai karrier lehetősége

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mailben a shinwa@shinwa.hu címre

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

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

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
komplex kiválasztási módszertan (magyar és angol nyelvű interjú,
feladatmegoldás, szakmai és képességtesztek)
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Név

Beosztás

Dr. Stadinger Csaba

HR – munkaügyi vezető

Murvai Zsuzsa

HR munkatárs
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E-mail
shinwa@shinwa.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Shinwa Magyarország
Precíziós Kft.

