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STAND

Tevékenységi terület: elektronikai egységek gyártása és szerelése

Székhely: 3508 Miskolc, Bogáncs u. 4.

A hong kong-i Ten Pao Csoport 40 éves tapasztalatával az egyik legjelentősebb kapcsoló üzemű tápegység-, valamint intelligens töltő- és
vezérlőgyártó. A világ számos részére szállított termékeink között megtalálhatóak az USB töltők, vezetéknélküli töltők, adapterek, nyitott
keretű tápegységek, LED vezérlők és tápegységek, amelyeket olyan fogyasztási cikkekhez használnak mint például az okostelefonok, audio
rendszerek, laptopok, háztartási elektromos eszközök vagy elektromos cigaretták. Az intelligens töltők és vezérlők magukba foglalják az olyan
vezeték nélküli töltőket, intelligens töltőket és intelligens vezérlőket, amelyeket elektromos kézi szerszámokhoz használnak.

A hong kong-i Ten Pao Csoport közel 40 éves tapasztalatával az egyik legjelentősebb kapcsoló üzemű tápegység- valamint intelligens töltő- és vezérlő gyártója.

Milyen területeken kínál állást:
adminisztráció, beszerzés, HR, informatika, kontrolling, logisztika, minőségbiztosítás, pénzügy, számvitel, technológia, termelés
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 4 / 4
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Folyamatmérnök

villamos- vagy gépészmérnök

Mely kar hallgatóinak

M

Beszerző

logisztika

M

HR munkatárs

bölcsész vagy állam/jogtudomány

M

Folyamatmérnök

villamosmérnök

GÉIK
Bármely
BTK, AJK, GTK
GÉIK

Szakmai elvárások: elektronikában vagy automatizálásban szerzett Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 500 ezer Ft felett
tapasztalat és/vagy tanulmányok
Béren kívüli juttatások:
családi rendezvények, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás,
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfok
közlekedés támogatása, Széchenyi Pihenő Kártya
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mail és/vagy közvetítő cég
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és angol
Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú

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

A világ számos részére szállított termékeink között megtalálhatóak az USB töltők, vezetéknélküli töltők, adapterek, nyitott keretű tápegységek, LED vezérlők és tápegységek amelyeket olyan fogyasztási cikkekhez használnak
mint például az okos telefonok, audio rendszerek, laptopok, háztartási elektromos eszközök vagy elektromos cigaretták. Az intelligens töltők és vezérlők magukba foglalják az olyan vezeték nélküli töltőket, intelligens töltőket és
intelligens vezérlőket amelyeket elektromos kézi szerszámokhoz használnak.
A Ten Pao Csoport 2017-ben alapította meg első, ázsián
kívüli gyártó- és logisztikai telephelyét Magyarországon,
Miskolcon, a cégcsoport európai partnereinek a kiszolgálása és támogatása céljából.
A miskolci gyár fő profilja kapcsoló üzemű tápegységek, töltők gyártása, összeszerelése és nyomtatott áramkörök gyártása nagyteljesítményű automata gyártóberendezésekkel.

Amit ajánlani tudunk:
• Versenyképes bér
• Béren felüli juttatások
• Stabilitás
• Kultúrált munkakörnyezet
• Családias hangulat
• Munkavállaló barát vállalati kultúra
• Fejlődési- és előrelépési lehetőség
• Inspiratív, innovatív építő munka egy dinamikusan növekedő cégnél
Amennyiben cégünk felkeltette érdeklődését kérjük jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken:

Kapcsolat

Jelentkezés és információ:
Email: hungary@tenpao.com | Telefon: 70/513-0752

130

Név

Beosztás

Bodnár László

Cégvezető

Cím: 3508 Miskolc, Bogáncs u. 4.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Olyan munkatársakat keresünk szellemi munkakörökbe,
akik kellően dinamikusak, ambiciózusok, nyitottak az újra,
nyitottak az építésre, a kreatív munkára, tudnak önállóan
dolgozni, képesek egyszerre operatív és stratégiai feladatok elvégzésére, akiket motivál egy induló és dinamikusan
fejlődő gyár fejlesztésében való aktív részvétel, akik szeretik a változatos feladatokat és munkaköröket, akik szeretnének együtt fejlődni szakmailag a szervezettel.

Telefon
+36 70 512 6903

E-mail
hungary@tenpao.com
Web: www.tenpao.com

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!
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