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AZ IDÉN 15 DIPLOMÁS SZÁMÁRA KÍNÁLUNK MUNKALEHETŐSÉGET, EBBŐL 8 FRISSDIPLOMÁS.

Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

Gépész üzemmérnök gépészmérnök M
Technológiai mérnök vegyészmérnök/anyagmérnök M
Villamos üzemmérnök villamosmérnök/erősáramú M
Kereskedelmi munkatárs közgazdász M
Műszeres létesítménymérnök villamosmérnök/gyengeáramú M
SAP szakértő közgazdász/gazdasági informatikus M
Pénzügyi munkatárs közgazdász M

Teljes név: Borsodchem Zrt.

Tevékenység: vegyipar

Alapítva: 1949

Székhely: Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Telephely: Gödöllő, Kazincbarcika

Foglalkoztatottak: 3200 fő

A kínai Wanhua Csoporthoz tartozó kazincbarcikai székhelyű BorsodChem Zrt. 
Európa egyik piacvezető műanyag alap- és szervetlen vegyianyag gyártója. Több 
mint 3200 fős munkavállalói létszámával Magyarország legjelentősebb mun-
káltatói közé tartozik. Hét évtizedes vegyipari tapasztalattal az innováció és 
a fenntartható fejlődés jegyében célunk minőségi alapanyagokat biztosítani a 
mindennapi életben nélkülözhetetlen termékekhez. Szenvedéllyel műveljük a 
kémiát, amely utat mutat számunkra az innovatív műanyagipari megoldások 
felé. Légy te is részese a jövő vegyiparának, építsd karriered mérnök karrierpálya 
és UP Talent programunk segítségével!

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol társalgási szint

Szakterület független kompetenciák: 
Érdeklődj standunknál!

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
Karrieroldalon keresztül: https://
career2.successfactors.eu/career?-
company=borsodchem

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, teszt

Kapcsolat

Web: www.borsodchem.com Közösség:  borsodchem,  borsodchem

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Egy diplomás kezdő bruttó havi fizetése: 400-449 ezer Ft

Béren kívüli juttatások:közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi 
rendezvények, járványügyi szűrővizsgálat, Széchenyi Pihenő Kártya, sportolás 
támogatása, iskolakezdési támogatás, nyugdíjpénztár hozzájárulás

Karrier és egyéb lehetőségek: mentorálás, nyelvtanulás, belső tréningek, kép-
zési lehetőségek, rugalmas munkavégzés, modern, multinacionális munkakör-
nyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, ösztöndíj, kötelező 
és egyéb szakmai gyakorlat, duális képzés, gyakornoki program, versenyek
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