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STAND

Az Electrolux Nyíregyházi Hűtőszekrénygyár 
2005-ben kezdte megműködését. Mára az Electrolux 
vezető háztartásigép-gyártó vállalatának egyik 
kiemelt európai gyártóbázisává vált. Fő profilja 
a felső kategóriás hűtőgépek gyártása.  
Az itt készült hűtőszekrényeket közvetlenül 
az európai piacokon értékesítjük, nagyrészt
a skandináv országokban. 

2021-ben mérföldkőhöz érkeztünk: legördült 
a 11 000 000. termékünk a gyártósorról.
Innovatív vállaltként világszerte az Ipar 
4.0 szabványoknak megfelelő digitális, ipari 
automatizációs és robot technológiák bevezetésén 
dolgozunk, ennek jegyében a nyíregyházi gyárunk 
is megújul a következő években. Az Electrolux 
100 millió eurós beruházásának középpontjában 
a termékfejlesztés és egy új gyártástechnológia 
bevezetése áll.
 
Az Electrolux számít és támaszkodik a magyar 
munkatársak szakértelmére.

Csatlakozz Te is az Electrolux csapatához!
https://career.electroluxgroup.com/

Electrolux 
Nyíregyháza 
- A jövő gyárán 
dolgozunk

Electrolux Magyaroszág 44

MUNKALEHETŐSÉGEK

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

Pozíció Elvárt végzettség •

Direkt Beszerző gazdasági vagy releváns tapasztalat esetén egyéb T
IT Delivery Manager informatika T
IT Specialist informatika M
Karbantartó mérnök GÉIK-BSc-villamosmérnöki T
Project Team Manager - Group Manufacturing Enginee műszaki, mérrnöki T
Global Electrolux Talent Program - Junior Product mérnöki F

Teljes név: 
Electrolux Lehel Kft.

Tevékenység: 
Háztartási villamos készülék gyártása

Székhely: 
5100 Jászberény, Fémnyomó út 1.

Telephely: 
Budapest, Jászberény, Nyíregyháza

Az Electroluxnál vezető háztartásigép-gyártó vállalatként több mint 100 éve a 
világ minden pontján milliók számára kívánunk élvezhetőbb és fenntarthatóbb 
életet biztosítani. Vállalatunk 1991-ben kezdte meg működését Magyarországon, 
jelenleg három helyszínen, Nyíregyházán, Budapesten és Jászberényben rendelke-
zik telephelyekkel. Felelős munkáltatóként biztonságos, egészséges és digitális 
munkakörülményeket biztosítunk. Munkatársaink jólléte vállalati stratégiánk 
része.  Csapatban dolgozunk, belső programjaink fókuszában munkatársainak 
ötletei és javaslatai állnak. Működésünket három stratégiai cél vezérli: fenntart-
hatóan működünk, jobb élményeket teremtünk, folyamatosan fejlődünk!

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: Angol - középfok

Szakterület független kompetenciák: 
Rugalmasság, jó kommunikációs 
készség, MS ismeret

Szakmai kompetenciák: 

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

Hogyan jelentkezz: 
Telefonos egyeztetést követően 
online vagy személyes interjú

A felvételi folyamat további lépései: 
személyes interjú, teszt, telefonos 
interjú, online kiválasztási rendszer

Kapcsolat

Web: electrolux.hu, career.electroluxgroup.com Közösség:  electroluxmagyarorszag,  lifeatelectrolux,  electrolux

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi 
rendezvények, üdülési szolgáltatás, Széchenyi Pihenő Kártya, home office 
támogatás

Karrier és egyéb lehetőségek: 
nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat, nyelvtanulás, 
nemzetközi karrierlehetőség, belső tréningek, képzési lehetőségek, rugalmas 
munkavégzés, modern, multinacionális munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: gyakornoki program
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