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SPINTO HUNGÁRIA KFT.
Cégnév: Spinto Hungária Kft.

STAND
Tevékenységi terület: szerszámgyártás

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Hársfa u. 7.

SPINTO – az XXL méretű szerszámok tervezésének és gyártásának nemzetközi szereplője
A Spinto Hungária Kft. zöldmezős beruházásként elindította működését 2017-ben Miskolcon. Profilunk elsődlegesen autóipari nagy fröc�csöntő -, nyomásosöntő -, és lemezmegmunkáló szerszámok tervezése és gyártása. Gépeink a legmodernebb technikát tükrözik, 5 tengelyes
megmunkáló központok a német szerszámgépgyártás élvonalából. A Miskolc Déli Ipari Parkban épül az 5000 m²-es gyártócsarnokunk, a
termelés 2018 nyarán indul el. Év végéig több mint 60 fő felvételét tervezzük.
Megmunkáló gépeink a teljesség igénye nélkül:
• DMG DMU 600 G: 5 tengelyes lineáris gantrimarógép, a munkaasztal mérete 5000×3000 mm, maximális terhelhetősége 30 tonna
• MECOF ECOMILL PLUS : 3+2 tengelyes horizontális megmunkálóközpont, a munkaasztal mérete 6000×1300 mm, mely nagy sebességű
mechanikus marófejekkel dolgozik
• SODICK AQ1200L: huzalos szikraforgácsológép, 1600×1200 mm-es maximális munkadarab méretet képes megmunkálni, terhelhetősége 4 tonna
• ZIERSCH ZT 2050: portál síkköszörű extra méretű munkadarabokhoz, 5000×2000 mm-es csiszolófelület, terhelhetősége 15 tonna
Tervezőmérnökeink a megkapott termékmodell alapján megtervezik a termék gyártásához szükséges egyedi nagy méretű szerszámot.
A tervek alapján CAM technológusaink elkészítik a gyártás technológiát, mely alapján üzemünk legyártja a terveknek megfelelő szerszámot,
amelyet ügyfelünknél kipróbálunk. Ezekkel a szerszámokkal ügyfeleink képesek lesznek a jövő autóalkatrészeinek sorozatgyártására, így
közvetve munkatársaink részesei egy-egy új modell megszületésének.
Amennyiben szeretne a jelen kor gyártási élvonalába tartozni, ne habozzon, jelentkezzen!

Milyen területeken kínál állást: beszerzés, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki, konkrétan: szerszámgyártás, tervezés, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 20 / 2
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
M

Pozíció

Elvárt végzettség

Szerszámtervező

gépészmérnök

Mely kar hallgatóinak
GÉIK

Szakmai elvárások: kreatív gondolkodás, fejlődőképesség, műszaki Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 251–300 ezer Ft
érdeklődés, terhelhetőség
Béren kívüli juttatások:
képzési támogatás, közlekedés támogatása, egyéni igények alapján
Szükséges nyelvtudás és szintje: kommunikációképes angol
formálható cafetéia rendszer
nyelvtudás
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
jelentkezes@spinto-tdm.com címre

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

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

Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai gyakorlat, 2019-től

Kapcs.

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú, telefonos előszűrés
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E-mail: jelentkezes@spinto-tdm.com
Cím: gyárunk a Miskolci Déli Ipari Parkban épül, jelenlegi iroda 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. I emelet.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

SPINTO - az XXL méretű szerszámok tervezésének és
gyártásának nemzetközi szereplője

