27.

BORSODI SÖRGYÁR KFT.
Cégnév: Borsodi Sörgyár Kft.

STAND
Tevékenységi terület: FMCG

Székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.

Nagyszerű munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy elsőszámú választássá váljunk a fogyasztóink és partnereink számára. A Borsodi
Sörgyár Kft. a Molson Coors Brewing Company tagja, amely a világ harmadik legnagyobb sörgyártó és -forgalmazó vállalata. Vállalatunk
kiemelkedő célja, hogy lenyűgözzük a világ sörfogyasztóit.
Hiszünk a tehetségekben – hiszünk a márkáinkban és az embereinkben, és úgy véljük, hogy az inspiráló és sokszínű munkakörnyezet
megteremtése a kötelezettségünk. Ha kedvet kaptál, hogy az első kiemelkedő sikeredet a mi győztes csapatunkban érd el, közöttünk a helyed!

Milyen területeken kínál állást: adminisztráció, beszerzés, értékesítés, kereskedelem, HR, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki, technológia, tervezés, termelés, vezető-utánpótlás / gyakornoki program, EHS
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 60 / 15
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

-

Értékesítési képviselő

középfokú, nem szükséges felsőfokú végzettség

Mely karon végzetteknek

M

Villamosmérnök

felsőfokú

M

Gépészmérnök

felsőfokú

GÉIK

Szakmai elvárások: 1–5 éves tapasztalat termelői környezetben

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 251–300 ezer Ft

Szükséges képességek: Ms Office, SAP

Egyéb elvárások: gyors alkalmazkodóképesség, rugalmasság

Béren kívüli juttatások: egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás,
közlekedés támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, nyugdíjszolgáltató-hozzájárulás, sportolás támogatása, Széchenyi Pihenő
Kártya, üdülés, kedvezményes sörvásárlási lehetőség

Hogyan történik az állásra jelentkezés:
web: www.borsodisorgyar.hu/karrier

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

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
önéletrajz – magyar, angol

Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat

Szükséges nyelvtudás és szintje:
angol – középfok (társalgási szint)

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
Assessment Center, interjú, teszt

16

Név

Beosztás

Csehkis Kata

Kiválasztási tanácsadó

Cím: 1138 Budapest, Váci út 187.

MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE 2018

Telefon
+36 30 405 5537

E-mail
kata.csehkis@molsoncoors.com
Web: www.borsodisorgyar.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

