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STAND

Tevékenységi terület: autóipar

Székhely: Miskolc

Vállalatunk a több mint 8000 főből álló SEG Automotive cégcsoport tagja, így egy nemzetközi csapat részeként büszkén képviseljük vállalatunkat Miskolcon. A vállalatcsoport a Miskolcon gyártott önindítókat és generátorokat világszerte szállítja kiváló minőségben partnereinek.
Innovációink jelentős mértékben hozzájárulnak a cégcsoport nemzetközi technológiai vezető szerepéhez. Munkavállalóinknak lehetőséget
kívánunk nyújtani, hogy egy rendkívül motivált csapat tagjaként dolgozhassanak Európa legnagyobb önindító és generátor gyárában. Munkatársaink vonzó és kihívást jelentő feladatok segítségével fejleszthetik kompetenciáikat, mind munkahelyi, mind személyes területeken.
Amit kínálunk:
• Változatos feladatok, fiatalos munkahelyi környezet
• Rugalmas munkaidő
• Hosszútávú karrierlehetőségek
• Munkatársaink folyamatos szakmai és személyes fejlődésének
támogatása (tanfolyamok, szakmai továbbképzések, tanulmányok
támogatása, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, stb.)
• Versenyképes jövedelem és attraktív juttatási csomag
• Széleskörű cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása
• Munkatársi kedvezmények városszerte
• Munkatársi és családi rendezvények
Milyen területeken kínál állást: beszerzés, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki,
konkrétan: mérnök, technológia, termelés, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 30 / 15
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Gyártástámogató mérnök

felsőfokú műszaki végzettség
felsőfokú műszaki/gazdasági végzettség

N

Beszállítói minőségbiztosítási mérnök

M

Tesztmérnök

M

Minőségbiztosítási mérnök

M

Fejlesztőmérnök

F

Gyakornok

M

Villamosmérnök

M

Méréstechnikai mérnök

M

Folyamatspecialista

Mely kar hallgatóinak

GÉIK
felsőfokú műszaki végzettség
folyamatban lévő tanulmányok
felsőfokú műszaki végzettség

Szakmai elvárások: felsőfokú végzettség
Szükséges nyelvtudás és szintje: középfokú angol, vagy német
Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail formájában
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz (angol és magyar nyelvű)
Kiválasztási rendszerük elemei: interjú

Bármely
GÉIK

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás,
iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, sportolás támogatása, Széchenyi
Pihenő Kártya
Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, továbbképzés

Kapcsolat

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat
Név

Beosztás

Bikszegi Kinga

HR Business Partner

+36 70 684 3906

Kinga.Bikszegi@SEG-automotive.com

Czinege Szilvia

HR Business Partner

+36 70 684 3904

Szilvia.Czinege@SEG-automotive.com

Gáspár Dalma

HR Business Partner

+36 70 684 3923

Cím: 3526 Miskolc, Robert Bosch park 3.
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Telefon

E-mail

Dalma.Gaspar@SEG-automotive.com
Web: http://www.seg-automotive.com/

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Bővebb információért hívja karrier vonalunkat, keresse fel weboldalunkat vagy olvassa
le okostelefonjával az alábbi QR kódot:

Jelentkezését az alábbi elérhetőségre várjuk
megjelölve a megpályázott pozícióval:
Palyazat.SG@SEG-automotive.com

Karrier vonalunk: +36 70 684 3939
Honlapunk: http://www.seg-automotive.hu

