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SICTA KFT.

STAND

Cég neve: Sicta Kft.

Tevékenységi terület: autóipar; fémöntés, -megmunkálás

Székhely: 3561 Felsőzsolca, Szeles utca 4.

Légy részese az autóipar fejlődésének!
SICTA csoport
Az 1986-ban alapított francia SICTA csoport a világ egyik vezető autóipari beszállítója. Partnerei között tudhatja többek között a Mercedes,
a BMW, az Audi és a Porsche márkák gyártóit. A cégcsoport a világ 4 országában van jelen: Franciaországban, Bulgáriában, Magyarországon
és Kínában. Fő tevékenysége a turbókompresszor-házak gravitációs öntése és megmunkálása. Ezen a területen jelenleg Európa második
legnagyobb autóipari beszállítója.
A SICTA Csoport magyarországi leányvállalata, a SICTA Kft. 2006-ban nyitotta meg telephelyét a Felsőzsolcai Ipari Parkban. Az elmúlt
években a termelés növekedésével párhuzamosan bővült a létszám, az idei évet mintegy 540 fős állománnyal kezdtük. Munkatársaink között
mérnököket, technikusokat és betanított munkásokat egyaránt találunk.
A jelenleg is zajló fejlesztések mellett már elkészültek a tervek az újabb, összességében 10 millió euró értékű beruházáshoz, ami lehetővéteszi, hogy néhány éven belül 700 főre növeljük dolgozóink számát.
KARRIER
Ha szeretnél egy olyan dinamikusan fejlődő nemzetközi cégnél dolgozni és karriert építeni, amely
• stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít,
• határozatlan idejű munkaszerződést köt,
• versenyképes jövedelmet kínál,
• béren kívüli juttatásokat ad,
• fejlődési és előrelépési lehetőséget biztosít,
• támogatja a tanulást és a képzést,
• támogatja a munkába járást,
a SICTA-nál örömmel várunk!
Gyere hozzánk, és fejlesszük közösen a környezetbarát megoldásokat!
Forradalmasítsuk együtt a jövő technológiáját!

Milyen területeken kínál állást: termelés, karbantartás, minőségbiztosítás (mérnök, technikus)

Szakmai elvárások: fémipari ismeretek
Szükséges nyelvtudás és szintje:
kommunikáció képes angol/ francia

Béren kívüli juttatások:
étkezési hozzájárulás, képzési támogatás, közlekedés támogatása

Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés

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

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: Assessment Center, interjú
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Név

Beosztás

Császár Emese

HR Generalist

Cím: 3561 Felsőzsolca, Szeles utca 4.
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Telefon
+36 70 364 2583

E-mail
e.csaszar.sicta@citele.fr
Web: http://www.groupe-citele.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

