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SMR AMT HUNGARY BT.
Cégnév: SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.

STAND
Tevékenységi terület: gépjármű-karosszéria gyártása

Székhely: 9245 Mosonszolnok, Szabadság út 35.

Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) fő profilja a személygépkocsi visszapillantó tükrök műanyag alkatrészeinek fröccsöntése, festése, valamint a tükör-összeszerelés. Cégünk 1995-ben alakult Mosonszolnokon. Napjainkban a Samvardhana Motherson Group nemzetközi
cégcsoport része, amely 1975. évi alapítása óta, ma már 25 országban van jelen, több mint 100 000 jól képzett alkalmazottal. Jelenleg három
gyártó üzemmel rendelkezik Mosonszolnokon, Mosonmagyaróváron, Túrkevén és egy raktárhelyiséggel Hegyeshalom területén.
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Milyen területeken kínál állást: beszerzés, műszaki, konkrétan: mérnők, pénzügy
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 10 / 5
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

Mely kar hallgatóinak

M

Folyamatmérnök

GÉIK

M

Ellátási lánc elemző

GTK

M

Vevői minőségügyi mérnök

M

Kaizen mérnök

M

PLC Tesztmérnök

felsőfokú szakirányú / villamosmérnök

M

Szerszámmérnök

felsőfokú

felsőfokú

GÉIK

Szakmai elvárások: műszaki végzettség

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 351-400 ezer Ft

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfokú nyelvtudás

Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, Széchenyi Pihenő Kártya

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
a mos-hr@smr-automotive.com címen
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű CV

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, nyelvtanulás, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai gyakorlat

E-mail
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyertyán u. 11.

mos-hr@smr-automotive.com
Web: www.smr-automotive.com
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a tökéletes munkavégzésre.
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KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

