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TAKATA SAFETY SYSTEMS HUNGARY KFT.
Cég neve: TAKATA Safety Systems Hungary Kft.

STAND

Our mission – your safety.

Tevékenységi terület: légzsákgyártás

Székhely: 3516 Miskolc, Takata út 1.

A japán TAKATA Corporation vezető autóipari beszállító vállalat a passzív biztonsági rendszerek területén, termékei között szerepelnek a
kormánykerekek, légzsákok, biztonsági övek, gyermek biztonsági rendszerek, valamint elektronikai termékek, melyeket a cég a legnagyobb
autógyártó vállalatok számára szállít be világszerte. A tokiói központú TAKATA cégcsoport jelenleg 56 gyárat működtet a világ 20 országában,
Európában közel 15 000, világszerte pedig 50 530 munkavállalóval, akik elhivatottan azon dolgoznak, hogy az innovatív ötleteket valóra
váltsák.

Egy olyan világról álmodunk, melyben nincsenek közlekedési balesetek.
Addig is az óvatosságra figyelmeztetünk.

Közös célunk az, hogy a közlekedési balesetekben történő halálozások számát nullára csökkentsük. Olyan termékeket fejlesztünk és
gyártunk, amelyek révén az emberek biztonságban tudhatják magukat napjaink útjain, optimális biztonságot nyújtva számukra utazás
közben, számos, mind a vezető, mind a gyalogosok védelmét szolgáló termékekkel. Az innovatív technológiák területén évtizedeken keresztül
úttörőként az első biztonsági öveinket 1952-ben gyártottuk, a légzsákok fejlesztését pedig már 1969-ben elkezdtük. A TAKATA küldetése
innovatív termékek fejlesztése a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően, melyek a vevők maximális elégedettségét szolgálják.

A Takatánál 50 530 munkavállaló dolgozik azért, hogy Ön biztonságban eljuthasson
a célállomásához. Amennyiben szeretne ehhez hozzájárulni és ehhez a csapathoz
tartozni, küldje el hozzánk jelentkezését!
Vonzó karrierlehetőségeket kínálunk mérnöki, pénzügyi/kontrolling, beszerzési,
gyártási, minőségügyi és logisztikai területeken magasan képzett diplomásoknak
és pályakezdőknek egyaránt.

Our mission – your safety.

További információért és álláslehetőségeinkért látogasson el weboldalunkra:
www.takata.com és www.takata-miskolc.hu

Milyen területeken kínál állást: logisztika, műszaki, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 30 / 10
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Diszponens

M

Gyártásindító mérnök

M

Minőségügyi mérnök

M

Projektmérnök

M

Folyamatmérnök

M

Karbantartó mérnök

M

Vevői kapcsolattartó mérnök

Mely karon végzetteknek
GTK

felsőfokú végzettség

Szakmai elvárások: álláshirdetésben pontosítva

GÉIK

Egy diplomás kezdő fizetése havonta: br. 301–350 ezer Ft

Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, egészségpénztár-
hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési
Egyéb elvárások: rugalmasság, terhelhetőség, tanulási vágy, német támogatás, közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás,
sportolás támogatása, Széchenyi Pihenőkártya
nyelv ismerete előnyt jelent
Szükséges nyelvtudás és szintje:
minimum középszintű angol nyelvtudás

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
web (www.takata-miskolc.hu),
posta, e-mail (jobs.miskolc@eu.takata.com)
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
szakmai önéletrajz magyar és angol nyelven, motivációs levél

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, külföldi
gyakorlatszerzés, nyelvtanulás, saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei: interjú
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Név

Beosztás

Sipos Zsuzsanna

Toborzási specialista

Laszák Lívia

Csoportvezető, Képzés és Fejlesztés

Cím: 3516 Miskolc, Takata út 1.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36-46/407-900

E-mail
jobs.miskolc@eu.takata.com
Web: www.takata-miskolc.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

TAKATA
Safety Systems Hungary Kft.
Takata út 1.
3516 Miskolc

