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BORSODCHEM ZRT.

STAND

Cégnév: BorsodChem Zrt.

Tevékenységi terület: vegyipar

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

A BorsodChem Zrt. Európa egyik vezető multinacionális vegyipari vállalata. Több mint 2700 fős munkavállalói létszámával Magyarország legjelentősebb munkáltatói közé
tartozik. Két fő termékcsoportunkat a poliuretán alapanyagok, valamint a széles körben felhasznált vinilek alkotják. A Wanhua Industrial Group 2011-ben vált többségi tulajdonossá társaságunknál. A Wanhua-BorsodChem napjainkra a világ harmadik legnagyobb izocianát gyártójává, valamint a világ legnagyobb MDI gyártójává lépett elő. A Wanhua
segítségével a BorsodChem folyamatos fejlesztéseket hajt végre annak érdekében, hogy tökéletes minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtson iparági partnerei számára.

NEXT GENERATION PROGRAM
Már csak karnyújtásnyira vagy a diplomádtól
és még nem tudod, merre indulj?
Jelentkezz Next Generation Programunkra!

DUÁLIS KÉPZÉS

Válaszd a BorsodChem Zrt-t,
mint duális képzőhely és
szerezz vállalati tapasztalatot
már tanulmányaid során
Milyen területeken kínál állást: informatika, műszaki, technológia, tervezés, termelés, vezető-utánpótlás / gyakornoki program
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 40 / 30
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Technológiai mérnök

anyagmérnök

Mely kar hallgatóinak

F

IT mérnök

mérnök informatikus

M

Létesítmény mérnök

gépészmérnök

GÉIK

M

Létesítménymérnök

villamosmérnök

GÉIK
Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 280-320 ezer Ft
Béren kívüli juttatások: családi rendezvények, Széchenyi Pihenő
Kártya, Erzsébet-utalvány, egészségpénztár hozzájárulás, képzési
támogatás, közlekedés támogatása, sportolási lehetőségek támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, életkezdési támogatás, kamatmentes lakáscélú kölcsön, Medicover egészségügyi csomag

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol kommunikációs szint
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
palyazat@borsodchem.eu címen
vagy a karrier.borsodchem.eu oldalon
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar és angol nyelvű fényképes önéletrajz és motivációs levél

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt
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Lehetőségek alsóbb éveseknek: diplomamunka-írás, ösztöndíj,
szakmai gyakorlat, üzemlátogatás

Beosztás

Kranyecz Beáta

Manager HC Management & HR Administration

+36 48 522 467

beata.kranyecz@borsodchem.eu

Szívos-Radácsi Eszter

HR specialista

+36 48 511 928

eszter.radacsi@borsodchem.eu

Petrohai Balázs

HR referens

+36 48 511 947

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

GYÁRLÁTOGATÁS
STEP VERSENY

Karrier- és egyéb lehetőségek: előrelépési lehetőség, nyelvtanulás,
saját képzési rendszer, továbbképzés

Név

Cím: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS

Bármely

Szükséges képességek: proaktivitás, energikus hozzáállás,
nyitottság, rugalmasság

Telefon

E-mail

balazs.petroha@borsodchem.eu
Web: karrier.borsodchem.eu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Még tanulsz és már most szeretnéd
megalapozni későbbi karrieredet?
Jelentkezz ösztöndíj programunkra!

SZAKMAI GYAKORLAT

MAK

Szakmai elvárások: magasszintű elméleti felkészültség

ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM

VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ
ÁTKÉPZŐ PROGRAM KÖZÉPFOKÚ
VÉGZETTSÉGŰEKNEK

