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AVL AUTÓKUT MÉRNÖKI KFT.

STAND

Cégnév: AVL AUTÓKUT Mérnöki Kft.

Tevékenységi terület: járműfejlesztés

Székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

Az AVL a világ első számú független vállalata a motor- és hajtáslánc fejlesztésben, az ezt támogató software eszközök, illetve a motor- és
járműtechnikai mérő- és vizsgáló rendszerek területén. Tevékenységébe beletartoznak a személy- és tehergépjárművek, építőipari gépek,
traktorok éppúgy, mint nagyteljesítményű stabil motorok, legyen szó akár hagyományos (belsőégésű) akár a jövő hajtásláncairól, mint a
hibrid vagy elektromos hajtásról.

Budapest – Kecskemét – Zalaegerszeg

Hajtásrendszerek fejlesztése: az AVL a motor- és járműipar kompetens partnereként mindenfajta hajtásrendszer fejlesztésével foglalkozik.
Telephelyek: Budapest, XI. kerület, Zalaegerszeg, Kecskemét.

Milyen területeken kínál állást:
informatika, műszaki, gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, mérnök-informatikus, járműmérnök, közlekedésmérnök
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 50 / 50
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Mely kar
hallgatóinak

Pozíció

Elvárt végzettség

M

Tervezőmérnök

gépészmérnöki

GÉIK

M

Beágyazott szoftverfejlesztő mérnök

villamosmérnöki, informatikai, mechatronikai

GÉIK

F

Funkciófejlesztő mérnök – e-motor, hybrid

villamosmérnöki, mechatronikai

F

Motorfejlesztő mérnök

gépészmérnök, egyéb mérnök, közlekedési mérnök

Bármely

F

Tesztpadi fejlesztőmérnök

gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai

GÉIK

F

Nemzetközi projektkoordinátor

közgazdasági

GTK

F

Analízis mérnök – fogaskerékhajtások

közlekedési mérnök, gépészmérnök

F

Tesztautó koordinátor

logisztikai, bármely

F

Hajtáslánc fejlesztő mérnök

gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai

GÉIK

N

Költségelemző mérnök – cost engineer

gépészmérnöki

GÉIK

Szakmai elvárások: lásd álláshirdetések
Szükséges nyelvtudás és szintje:
angol és / vagy német B2-es szint
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
www.avl.com/jobs weboldalon keresztül

GÉIK

GÉIK
Bármely

Kiválasztási rendszerük elemei:
szakmai interjú, esetenként teszt
Béren kívüli juttatások: cafeteria, magán egészségügyi ellátás,
csoportos élet- és balesetbiztosítás, utazási támogatás

Kapcsolat

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
angol, német vagy magyar nyelvű önéletrajzzal

Név

Beosztás

Zsivnovszky Zsuzsanna

HR generalista

Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.

Telefon
+36 1 382 1484

E-mail

A járműipar folyamatosan és egyre
gyorsuló ütemben fejlődik. Napjainkban már a következő évtizedek
járműveinek alapjait készítjük elő. Ez a
fejlődés a tudomány újabb és újabb
területeire terjed ki, a műszaki értelmiség
egyre nagyobb hányadát bevonva ebbe
a folyamatba.
Az AVL, mint a világ legnagyobb független hajtáslánc-fejlesztő vállalatcsoportja,
közel 8500 alkalmazottjával, és világszerte
megtalálható speciális fékpadjaival egyik
meghatározó hajtóereje ennek a technikai
fejlődésnek.
A Budapesten dolgozó több, mint 230
fős szakembergárdánk munkája nemcsak az időhorizonton, hanem a motorok
nagysága, felhasználása és üzemmódja
területén is folyamatosan bővül. Mindennapi feladataink kiterjednek a legújabb
személyautó motoroktól az ún.
nagymotorokig, a közvetlen benzin-befecskendezéstől a hibrid és
elektromos hajtásig, a kipufogógáz
utókezeléstől a nyomaték-váltókig.

Folyamatos innovatív munkánkat
olyan különleges fejlesztési feladatok
fémjelzik, mint
• újgenerációs hajó- és stabilmotorok
tervezése,
• szoftverek fejlesztése óceánjáró hajók motorjaihoz,
• hibrid és elektromos hajtási rendszerek újítása,
• üzemanyagcellák és akkumulátor
egységek korszerűsítése,
• motorok és járművek valós üzemvitelű
szimulációja és tesztje, vagy
• egyedi felhasználású haszonjármű
motorok megalkotása.
Ez a High-end tevékenység meggyőződésünk szerint az egész magyar járműiparra
kihatással van. Ennek erősítése érdekében elkötelezettek vagyunk abban, hogy
tapasztalatainkat, munkamódszereinket és
eredményeinket minél korábban megismertessük a jövő műszaki értelmiségével.
Ezért nemcsak a szakirányú felsőoktatás mindennapi oktató-munkájába
kapcsolódunk be, hanem a fiatal mér-

career.hungary@avl.com
Web: www.avl.com
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KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

nökjelöltek olyan kreatív vállalkozásai is
biztosan számíthatnak hathatós támogatásunkra, mint a Formula Student lelkes
és tehetséges csapata.

AVL AUTÓKUT Mérnöki Kft.
1115 Budapest,
Csóka utca 7-13.
Telefon: 06 (1) 382-1484
Foglalkoztatottak: 230 fő
Ajánlott állások száma: 35
Szükséges nyelvtudás:
angol és / vagy német B2-es szint
Jelentkezés:
www.avl.com/jobs
Bővebb információ:
Zsivnovszky Zsuzsanna
HR generalista
career.hungary@avl.com
Internet: www.avl.com

