KÖSZÖNTŐ
Kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntöm Önöket Egyetemünkön, mely folyamatosan bővíti
képzési portfólióját az aktuális társadalmi-gazdasági folyamatoknak megfelelően.
A Szent István Egyetem a felsőoktatási képzéseit a munkaerő-piaci igényekhez
igazodva tudja alakítani – beépítve az oktatásba a gyakorlati tapasztalatokat, a
partnervállalatok visszajelzéseit.
Mindannyian tudjuk, hogy mennyire innovatívak, kreatívak, megbízhatóak a
magyar szakemberek, mennyire fontos számukra a képzés, továbbképzés, s nagyon
fontosnak tartjuk, hogy egyetemünk is hozzájáruljon az újabb generációk
kineveléséhez, tudásfejlesztéséhez. A felsőoktatási képzésnek, az oktatás- és
kutatásfejlesztésnek pedig kulcsszerepe van abban, hogy minél több szinten és
minél magasabb színvonalon tudjuk biztosítani az utánpótlást. Ha körbenézünk a magyarországi
egyetemeken, így a mi intézményünkben is, jó látni, hogy mennyi tehetséges alkotó fiatal van,
mekkora szellemi potenciállal rendelkeznek, akik az egyetemünk nyújtotta képzések révén
bekapcsolódhatnak a szakmai vérkeringésbe, s a felvértezett tudással és szakmai gyakorlattal a hátuk
mögött pedig megvalósíthatják álmaikat, ötleteiket, tudásuk pedig hosszú távon értékké válik.
Újabb mérföldkőhöz érkeztünk Egyetemünk történetében, hiszen a közeljövőben újabb távlatok,
képzési lehetőségek nyílnak meg a hallgatóink előtt, s egyre több karunk kapcsolódik be a duális
képzésbe.
A duális képzés célja, hogy a hallgatók elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal
felvértezve hagyják el az egyetem padjait. Számos országban, mindenekelőtt a német nyelvterületen
már sikeresen működő képzési modell alkalmazásával minden szereplő jól jár. A diákok számára
nemcsak a munkájukért járó fizetés, hanem a gyakorlati élet és a későbbi elhelyezkedés is motivációt
jelenthet. A duális képzés ugyanakkor nem jelent röghöz kötést: a képzési idő lejártával mind a
hallgató, mind a vállalat szabadon dönt arról, folytatják-e a közös munkát. Ha mindkét fél elégedett,
a duális képzési szerződést munkaszerződés váltja fel, megtakarítva a munkahely-, illetve a
munkaerő-keresés költségét és bizonytalanságát.
A duális képzés bevezetése minőségi továbblépést jelent a felsőoktatásban: ameddig korábban a
képzés döntően elméleti ismeretek, illetve jártasságok kialakítását jelentette, addig az új rendszer
lehetőséget teremt arra is, hogy a hallgatók készség szinten sajátítsák el az első mérnöki beosztásuk
ellátásához szükséges kompetenciákat.
Egyetemünk Állásbörzéje is azt a célt szolgálja, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a vállalatok
és a látogatók között. Fontos számunkra, hogy felkészítsük a hallgatókat, mint leendő
munkavállalókat a diploma utáni elhelyezkedésre, személyes kapcsolatfelvétel során pedig
komplexebb képet kapjanak a munkaerőpiacról – nagyszámú kiállítóinknak köszönhetően.
Végezetül engedjék meg, hogy Albert Schweitzer egyik idézetével fejezzem be: „Szellemi
értelemben mindnyájan abból élünk, amit mások adtak nekünk. Magában az emberben kell
meglennie a jó és a gondolat fűtőanyagának, hogy legyen, ami tüzet fog bennünk. De ahhoz, hogy a
láng föllobbanjon, külső, más embertől származó szikra, egy nemes gondolat és nemes befolyás
szükséges. Gyakran azután a mi saját lángunk is segít meggyújtani másokét – és erről esetleg nem is
tudunk.”
Dr. Tóth Tamás
egyetemi docens
oktatási rektorhelyettes
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Program
Tanácsadások ismertetője
Kiállítók bemutatkozása
Aegon Prémium Üzletág
AFT – Hungary Kft.
AIESEC MKE
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
ÁllásStart
Audi Hungaria
Bauer Hungária Kft.
BDO Magyarország
Betonkontakt Kft.
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Budapest Bank
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(DECATHLON)
Dendrit Mentor Kft.
Dorker Kft.
eisberg Hungary Kft.
EURES Magyarország
FKF Nonprofit Zrt.
GE
Generali Biztosító Zrt.
HVG Karrier Plusz – Jobline.hu
Infineon Technologies Hungary Kft.
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PROGRAM
10:00 – 10:15
Megnyitó
Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes
Dr. Kiss Péter intézetigazgató
10:00 – 15:00
Állásbörze a Szent István Egyetem hallgatói és a
térség lakossága számára
10:00 – 15:00
Térítésmentes szolgáltatások a látogatók számára:
• Önéletrajz-írási tanácsadás
• Magyar nyelvű próbainterjú
• Idegen nyelvű próbainterjú
• Számítógéppel támogatott pályatanácsadás
• Ingyenes sminktanácsadás
• Pályaorientációs grafológia
Helyszín: Aula
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10:00 – 14:30
Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börze a
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának
hallgatói számára
Helyszín: Aula folyosó
11:30
A sikeres álláskeresés titkai
– BDO Magyarország Kft.
Helyszín: IV. előadó
13:30
Lediplomáztam. Hova tovább?
Ki vagy te? 24 perc a 24 éves Befektetési Szakértővel!
– Aegon Prémium Üzletág
Helyszín: IV. előadó
Ráadás program
10:00 – 16:00
GoBosch mini GoKart verseny
Helyszín: Aula előtti parkoló

Szent István Egyetem Állásbörze, 2016. április 20.

TANÁCSADÁSOK
Önéletrajz-írási tanácsadás
Karrierünket sem egy nap alatt valósítjuk meg, akkor miért kapkodnánk el önéletrajzunk megírását?
Ne felejtsük el, hogy az önéletrajzunkban foglalt információk az első és egyedüli benyomás rólunk az
állásinterjú előtt!
Tanácsadásunkon választ kaphat arra, hogy milyen egy „jó” önéletrajz és, hogy mik a leggyakoribb
hibák egy pályázati anyagban.
Kérjük, kinyomtatott önéletrajzát hozza magával a rendezvény helyszínére, mert a tanácsadást
önéletrajz hiányában nem tudjuk biztosítani!

Magyar nyelvű próbainterjú
Az állásinterjút általában úgy képzeljük el, mintha a legrosszabb rémálmunkat kellene átélnünk, ami
előtt leggyakrabban az alábbi kérdések zakatolnak a fejünkben: Mit vegyek fel? Ki nyújtja a kezét
kézfogásnál? Mit csináljak, ha nem tudok arra válaszolni, amit kérdeznek?
Az állásinterjúnak nem kell ennyire félelmetesnek lennie, különösen akkor, ha felkészülünk rá!
Magyar nyelvű próbainterjúnkon választ kaphat az Önt aggasztó kérdésekre, valamint tapasztalatot
szerezhet egy interjúhelyzetről és gyakorolhatja a legtipikusabb kérdéseket.
A próbainterjúra kérjük, hozza magával magyar nyelvű kinyomtatott önéletrajzát!
A próbainterjút önéletrajz hiányában nem tudjuk biztosítani!

Idegen nyelvű próbainterjú
Az álláskeresés legmeghatározóbb szakasza az állásinterjú, hiszen szemtől szemben áll egymással az
interjúztató és az álláskereső. Különösen érdekessé válik a helyzet, ha az interjúztató nem az
anyanyelvünkön beszél, hiszen ebben az esetben másféle feladatokkal és nehézségekkel is meg kell
küzdenünk.
A résztvevők angol, német vagy igény szerint francia nyelvű próbainterjú keretein belül tapasztalatot
szerezhetnek egy tipikus interjúhelyzetről és megismerkedhetnek a jellegzetes interjúkérdésekkel.
Azért is érdemes eljönni, mert minden résztvevő:
• visszajelzést kap, hogy rendelkezik-e·a megpályázandó munkakörhöz szükséges szakmai
szókinccsel/nyelvi kommunikációs készségekkel
• a munkakörnek megfelelő szituációs gyakorlattal mérjük a tudását
• a nap végén a SZIE Zöld Út Nyelvvizsga Központ egy középfokú szakmai nyelvvizsga
lehetőséget is kisorsol az Állásbörze látogatói között!
A próbainterjúra kérjük, hozza magával a választott nyelv alapján angol, német vagy francia nyelvű
kinyomtatott önéletrajzát! A próbainterjút önéletrajz hiányában nem tudjuk biztosítani!

Számítógéppel támogatott tanácsadás
Rendezvényünkön számítógéppel támogatott tanácsadáson is részt vehet. A tanácsadás során az
érdeklődőknek lehetőségük van különféle önismereti és pályaorientációs programok kitöltésére.
A programok az érdeklődés, képesség, munkamód és a munkához kapcsolódó értékek feltárását
segítik, támogatják. A kapott eredmények értelmezését és a pálya-munka világára történő
átfordítását tanácsadó segíti.

www.allasborze.szie.hu

5

Postacíme:
1097 Bp., Könyves K. Krt. 12-14.
3. emelet
Tevékenységi területe:
Befektetés és biztosítás

Aegon Prémium Üzletág
www.aegonpremium.hu
premium.karrier@aegon.hu

Kapcsolattartó:
Fehér Kata
Head of Talent Management
+36 (30) 999-8227

Cégbemutatkozás
Az Aegon Prémium Üzletág az emelt szintû szolgáltatások iránt érdeklõdõ, magasabb jövedelmû
ügyfelek részére kínál exkluzív termékeket és szolgáltatásokat. Üzletágunk sikerének titka az újszerû
szemlélet és egyedi megközelítés.

VEZETÕ UTÁNPÓTLÁSI PROGRAM

GYAKORNOKI PROGRAM

A Prémium Üzletág várja friss diplomások
jelentkezését új karrierprogramjába, melynek
célja, hogy vezetõ utánpótlást biztosítson
növekvõ csapata részére.

Szeretnéd
a
szakmai
gyakorlatodat
Magyarország egyik legeredményesebb Prémium
Tanácsadó hálózatánál eltölteni?
Csatlakozz Te is az Aegon Prémium csapatához
és tanulj a legjobbaktól!

• Elsajátíthatod az értékesítés, az ügyfélkiszolgálás,
a
mentorálás
és
a
vezetéselméleti valamint gyakorlati
ismereteket.
• Rendszeresen részt vehetsz magas szintû,
nemzetközi
pénzügyi
és
befektetési
képzéseken.
• Folyamatosan fejlesztheted prezentálási,
elõadási készségedet.
• Tudásodat egy nemzetközi, vezetõ pénzügyi
vállalatnál kamatoztathatod, a program elsõ
hónapjaiban mentori segítséggel.
• Megvalósíthatod karriertervedet.

A
garantált
mentorálási
rendszernek
köszönhetően minden Kollégánk gyakorlati
tevékenységét a gyakornoki program alatt egy
kijelölt szakmai vezető (coaching manager)
segíti.
Betekintést nyerhetsz az egyik piacvezető
pénzügyi vállalat életébe úgy, hogy rendszeresen
vehetsz
részt
térítésmentes
képzéseken,
tréningeken.
Szakképzett Kollégáink szívesen segítik a
gazdasági témához kapcsolódó szakdolgozatod,
diplomamunkád megírását.
Modern technikával dolgozó, folyamatos
elismerésben részesülő, jó hangulatú csapattal
dolgozhatsz együtt.

Ha ez eddigieket olvasva kedvet kaptál, küldd el magyar nyelvű, fényképes önéletrajzodat
még ma a lenti elérhetőségünkre a “The next tomorrow maker” tárggyal!
Fehér Kata (Head of Talent Management) feher.kata@aegon.hu
VÁRUNK TÉGED CSAPATUNKBA!

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
2651 Rétság, Ipari Park 5.
Tevékenységi területe:
ipar
Telefonszáma:
+36 (35) 551-000

AFT – Hungary Kft.
www.aftmimhu.com
contact@aftmim.com

Kapcsolattartó:
Sipos Anikó
HR kontroller
asipos@aftmim.com
+36 (35) 551-003

Cégbemutatkozás

Az
AFT-Hungary
Kft.
a
kontinens
kiemelkedő fém-fröccsöntéssel (MIM) foglalkozó
üzeme, mely 2002-ben kezdte meg a termelést
Rétságon.
Legfőbb tevékenységi körünk a precíziós
öntvények és alkatrészek gyártása, finom
megmunkálása. Az anyavállalathoz hasonlóan
elkötelezettek vagyunk a költséghatékony
gyártási folyamatok mellett.
Célunk olyan világszínvonalú termékek,
szolgáltatások nyújtása, melyek maradéktalanul
biztosítják ügyfeleink elégedettségét és méltán
teszik ismertté a régió és Rétság nevét a
világban.

Minőségi stratégiánk alapja a folyamatos
fejlesztés. A minőséggel és környezetvédelemmel
kapcsolatos
elkötelezettségünk
minden
alkalmazottunk
számára
követendő
a
mindennapi
tevékenységünkben.
Fontos
számunkra a környezettudatos magatartás, a
fenntartható fejlődés, ezért minden gyártási
folyamatunkban szem előtt tartjuk környezetünk
védelmét és a gyönyörű nógrádi táj megóvását.
Mindezeknek köszönhetően az AFT-Hungary
Kft új lehetőségeket teremt a fröccsöntési
technológiával készült termékek előállítására.
Sikerünk értékmérője az elégedett ügyfél és
munkatárs!

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: NPD mérnök, Gépészmérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely: Gépészmérnök
Diplomamunka: Gépészmérnök
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Postacíme:
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tevékenységi területe:
hallgatói szervezet
Telefon:
+36 (70) 609-6776

AIESEC MKE
www.aiesec.hu
lcgodollo.aiesec@gmail.com

Kapcsolattartó:
Tóth Nikolett
elnök
toth.nikolett@aiesec.net
+36 (70) 609-6776

Cégbemutatkozás
Az AIESEC nemzetközi hallgatói szervezet,
amely már 128 országban tevékenykedik
világszerte. Tagjai egy közös célért küzdenek,
hogy minél több diáknak legyen lehetősége
külföldi
tapasztalatszerzésre
és
vezetői
képességeik fejlesztésére.
Ha szeretnél új kultúrákat, embereket
megismerni és élményeket, tapasztalatokat
szerezni külföldön, vagy ki akarod próbálni
magad eddig ismeretlen környezetben, miközben
nemzetközi csapatunk tagja vagy, akkor
jelentkezz a gödöllői AIESEC 6 hetes
projektjeinek
egyikére!
Nemcsak
számos
élménnyel gazdagodhatsz, hanem elhelyezkedési
esélyeidet is növeled. Az elsajátított nyelvtudás,
valamint
a
megszerzett
tapasztalat
a
munkaerőpiac szinte minden területén hatalmas
előnyökkel jár. Amellett, hogy izgalmas, új
barátokra, hasznos kapcsolatokra tehetsz szert,
nyelvtudásodat pedig az itthoni munkaerőpiacon is örömmel fogadják.

Számos vállalatnál találhatsz olyan állásokat,
amelyekhez az alapfeltétel valamely európai
idegen nyelv magabiztos ismerete. Évente több
száz diák és frissdiplomás vesz részt
programjainkon.
Ha Te is szeretnél hozzájuk hasonlóan
értékes tapasztalatokat gyűjteni ezen a nyáron,
ami később előnyt jelen t munkavállalásnál,
akkor jelentkezz az opportunities.aiesec.org
weboldalon.
További információért keress bennünket a
fenti e-mail címen, vagy telefonszámon!
Tedd felejthetetlenné a nyarat egy külföldi úttal!

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Hat hetes nemzetközi projekt. A világ több, mint 120 országa közül választhatsz
kulturális, közösségi, oktatási, környezetvédelmi, egészségügyi, vállalkozásfejlesztési projektek
ezreiből.
Gyakorlati, gyakornoki hely: Féléves vagy egyéves gyakorlati tapasztalatot szerezhetsz több, mint
120 országban világszerte, oktatási, marketing, kereskedelmi, emberi erőforrás menedzsment és
pénzügyi projektekben

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.
Tevékenységi területe:
értékesítés, kereskedelem
Telefonszáma:
+36 (23) 533-500

ALDI Magyarország
Élelmiszer Bt.
www.karrier.aldi.hu,
hr.recruiting@aldi.hu

Cégbemutatkozás

Az ALDI alapítása óta az egyszerűség ötlete
az egész világon elismerésre talált. Három
kontinens 18 országának elégedett vásárlói
bizonyítják: az ALDI stratégiája eredményes.

Management-utánpótlás
programunknak
nagy szerepe van abban, hogy sikertörténetünkbe a friss diplomás jelentkezők is
bekapcsolódhassanak, hiszen közülük fognak
kikerülni későbbi felső vezetőink.

A siker mutatói nem csak a számokban
mutatkoznak meg, hiszen elégedett munkatársak,
beszállítók és vásárlók is tanúsítják azt.
Több mint 100.000 munkahely és több ezer
beszállító segítségével az ALDI számos ember
sikeréhez járul hozzá. Az ALDI egyrészről
elősegíti regionális gazdasági partnereinek
sikerét, másrészt munkatársai számára is kiváló
lehetőségeket és távlatokat teremt.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: Árufeltöltő munkatárs, Bolti eladó
Középfokú: Üzletvezető, Senior IT Professional, IT Help Desk Agent,
Központi beszerzési asszisztens
Felsőfokú: Regionális értékesítési vezető, Könyvelő, Pénzügyi / számviteli munkatárs,
Senior IT Professional, IT Engineer, IT Help Desk Agent, Központi beszerzési asszisztens
Gyakorlati, gyakornoki hely: Management praktikum
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Postacíme:
9027, Gyõr, Kardán u. 1.

Audi Hungaria

Tevékenységi területe:
motor- és jármûgyártás, szerszámgyár,
mûszaki fejlesztés

www.audi.hu/karrier
karrier@audi.hu

Telefon:
+36 (96) 66-8888

Cégbemutatkozás
• Hol található a világ legnagyobb motorgyára?
• Hol van az a hely, ahol a tudás érték és az
egyén individum?
• Hol az a hely, ahol a munkavégzés során a fõ
irányelvek a tisztelet, a kötelezettségvállalás,
a csapatmunka, a szenvedély és a bátorság?
• Hol építhetek biztos jövõt?
Az Audi Hungaria több mint egyszerû
munkahely. Már közel 12.000 munkatárs
biztosan tervezheti velünk jövõjét. Az innováció
cégünknél hagyomány. Minden nap új,
kihívásokat jelentõ feladatok várnak munkatársainkra. A tûzpiros sportkocsik itt érinthetõ
közelségbe kerülnek, s megalkotásukban minden
munkatársunk közremûködik.
A vállalat, 1993-as alapítása óta mára
kibõvült, a gyár területén a Motorgyár mellett a
teljes gyártási folyamatot lefedõ Jármûgyár,
Jármûhajtás és Jármûfejlesztés, valamint a
Szerszámgyár is megtalálható.
A motorgyártás területén 3500 gép dolgozik
azon, hogy évente közel 2 millió termék
készüljön el. A Gyõrben gyártott motorok
elsõsorban Audi típusokba kerülnek, de magyar
motor búg Lamborghini, Bentley és Porsche
modellekben is.

A komplett gyártási folyamatot lefedõ
jármûgyárunkban naponta 640 autót tudunk
elkészíteni. Az karosszériákat a lakkozó üzemben
a száraztechnológia elvén mûködõ gépek a vevõ
kívánságának megfelelõ színûre festik. Az Audi
Hungariánál jelenleg A3 Limousine, A3
Cabriolet, TT Coupé és TT Roadster típusú
modelleket gyártunk.
A Jármûhajtás-fejlesztés 20 fékpaddal
dolgozik azon, hogy a négykarikás motorok
minden környezeti viszonyban tökéletesen
mûködjenek. De nem csak a motortól lesz
tökéletes az autó. A jármûfejlesztés kollégái
high-tech laborban, tesztpályás vizsgálatokkal és
virtuális szimulációk segítségével dolgoznak az
abszolút vevõi elégedettség elérésén.
A hatalmas gépek nálunk a mindennapi élet
részei, a Szerszámgyár legnagyobb présgépe 500
elefánt erejével vetekszik. Fõ tevékenységeink a
szerszámgyártás, a készülék- és berendezésgyártás, valamint az exkluzívszériás gyártás.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsõfokú: Junior konstruktõr – Készülék- és berendezéstervezõ Szerszámgyár, Fejlesztõmérnök –
Energiamenedzsment – Menetteljesítmény/fogyasztás – Jármûfejlesztés, Fejlesztõmérnök – teljes
jármû hõmérsékletelemzés – Jármûfejlesztés, Elektromos karbantartó mérnök – villamos hajtások,
Általános mérnök – V6 Otto hengerfej megmunkálás
Gyakorlati, gyakornoki hely: Mûszaki menedzser projektkoordinácó terület, Jármûhajtás fejlesztés
szoftverbevezetés támogatás, Logisztika – Kísérleti Motorgyártó Központ, Gyakornok – Présüzem
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Postacíme:
5000 Szolnok, Tószegi út 2.
Tevékenységi területe:
mezõgazdasági gépforgalmazás
(öntözés, hígtrágyakezelés)

BAUER HUNGÁRIA KFT
www.bauer-at.com
bauer@bauerhungaria.hu

Telefonszáma:
+36 (56) 501-200
Kapcsolattartó:
Tóth Éva
külkereskedelmi ügyintézõ
e.toth@bauer-at.com
+36 (30) 438-9075

Cégbemutatkozás
A BAUER HUNGÁRIA KFT az osztrák

Az egyedi igények figyelembevételével, a

BAUER Group tulajdonában lévõ vállalkozás, a

területi

cégcsoport gépeinek magyarországi forgalmazója.

típusok

Cégünk

öntözõgépek

és

hígtrágyakezelõ

adottságoknak

megfelelõ

k i v á l a s z t á s á b a n,

öntözõcsövek,

szerelvények

valamint

Lineár/Center

a

öntözõgép

s z i vat t y ú k ,

specifikálásában,
öntözõgépek

berendezések értékesítésével, valamint az ehhez

hidraulikai méretezésében is segítséget nyújtunk

kapcsolódó

partnereinknek. Az öntözés mellett másik fõ

alkatrész-kereskedelemmel

szerviztevékenységgel foglalkozik.

illetve

profilunk
kijuttatás.

a

hígtrágyakezelés
Az

állattartó

és

telepek

szántóföldi
számára

kínálunk teljes körû technológiai megoldást
(fázisbontás, szivattyúk, keverõk, tartálykocsik,
öntözõgépek).

14

Szent István Egyetem Állásbörze, 2016. április 20.

Postacíme:
1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C ép.
Tevékenységi területe:
könyvvizsgálat, könyvelés,
bérszámfejtés, tanácsadás

BDO Magyarország
www.bdo.hu
hr@bdo.hu

Cégbemutatkozás
A BDO a világ egyik vezető könyvvizsgáló és
professzionális tanácsadó hálózata. A világ 154
országában, több mint 1300 irodában, 60000nél is több szakemberünk dolgozik azon, hogy
ügyfeleinket
hozzásegítsük
üzleti
céljaik
megvalósításához,
legyenek
azok
kezdő
vállalkozások vagy nagy múltú multinacionális
cégek.
CÉGÜNK SZOLGÁLTATÁSAI:
- Könyvvizsgálat
- Könyvelés, bérszámfejtés és outsourcing
- Adótanácsadás
- Pénzügyi tanácsadás
- Informatikai tanácsadás
- Hotel- és Ingatlangazdálkodási tanácsadás
- Személyzeti tanácsadás
GYAKORNOKI PROGRAMUNK:
A BDO Magyarország nagy hangsúlyt fektet
a fiatal tehetségek felkarolására és képzésére,
ezért 2016-ban újra várjuk a hallgatók
jelentkezését
teljes
és
részmunkaidőben.
Gyakornoki programunk során fél éven át
ismerheted meg egy nemzetközi könyvvizsgáló,
tanácsadó cég működését, valamint releváns
munkata-pasztalatot szerezhetsz szakembereink
támogatásával. A félév során kollégáink szakmai
konzultációs
lehetőséget
is
nyújtanak
szakdolgozatod megírásához és igazoljuk a
tanulmányaidhoz szükséges kötelező gyakorlati
időszakot is.

Telefonszáma:
+36 (1) 235-3010
Kapcsolattartó:
Nagy Zsolt
HR vezető
+36 (70) 336-9177
MIÉRT JELENTKEZZ HOZZÁNK?
• Tapasztalt szakemberekkel együtt
végezhetsz releváns szakmai munkát,
• Segítséget nyújtunk a minőségi
szakdolgozatod elkészítéséhez,
• Teljes és részmunkaidőben (heti min. 20
óra) is várjuk jelentkezésed,
• Sokszínű csapatépítő és szakmai
tréningekkel várunk,
• Közvetlen légkör és dinamikus, fiatalos,
támogató környezet,
• Díjmentesen igénybe vehető edzőterem az
irodaházon belül,
• Karrierutadat és lehetőségeidet már a
program elején ismertetjük,
• Elvégzett munkádat munkabérrel
jutalmazzuk.
JELENTKEZÉSEDHEZ ELENGEDHETETLEN:
• a szakmaszeretet,
• az elszántság és a kitartás,
• a rátermettség,
• a csapatszellem,
• valamint a precíz és lelkiismeretes
munkavégzés.
Magas szintű szolgáltatásaink megtartása
érdekében
a
megfelelő
munkatársak
kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektetünk a
kimagasló szakmai ismeretekre és a magabiztos
nyelvtudásra.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: Adótanácsadó, Pénzügyi, Könyvelő, Könyvvizsgáló asszisztens
Gyakorlati, gyakornoki hely: Könyvvizsgáló, Könyvelő, Bérszámfejtő, Adótanácsadó, HR
gyakornokok

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
2100 Gödöllõ Táncsics M. u. 44.
Tevékenységi területe:
építõipar
Telefonszáma:
+36 (30) 940-1496

BETONKONTAKT KFT.
www.betonkontakt.com
betonkontakt@betonkontakt.hu

Kapcsolattartó:
Guba Csaba
ügyvezetõ igazgató
betonkontakt@betonkontakt.hu
+36 (30) 940-1496

Cégbemutatkozás

A

Betonkontakt

Kft.

1995

óta

foglalkozik

betongyárak téliesítésével.
Ezen a területen az európai piac 3. helyén
állunk.
A téliesítés célja hogy a betongyárak télen is
tudjanak

dolgozni,

tehát

a

betongyárakat

megfelelõ fûtõberendezések beépítésével tesszük
alkalmassá a téli meleg beton kiadásra.
Tevékenységi körünkbe tartozik az (egyedi)
fûtõberendezések gyártatása, forgalmazása és
beépítése a betongyárakba.
Mûködési területünk: Európa

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: épületgépész technikus, gépész technikus
angol és német felsõfokú nyelvtudás szükséges
Felsõfokú: épületgépész mérnök, gépészmérnök
angol és német felsõfokú nyelvtudás szükséges

16

Szent István Egyetem Állásbörze, 2016. április 20.

Postacíme:
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
MOM Park, B torony, IV. emelet
Tevékenységi területe:
élelmiszeripar és mezőgazdaság

Bonafarm Zrt.
www.bonafarmcsoport.hu
info@bonafarm.hu

Cégbemutatkozás
A Bonafarm Csoport Magyarország egyik
meghatározó
élelmiszergazdasági
vállalatcsoportja,
kb.
6000
dolgozót
foglalkoztat. A feldolgozóipari vállalatok számára
a Bonafarm Mezőgazdaság szolgáltatja a
kifogástalan minőségű alapanyagok jelentős
részét. A vállalatcsoport mezőgazdasági és
feldolgozóipari
vállalatainak
dolgozói
a
legnagyobb szakértelemmel, jó gazdaként kísérik
végig a földektől a vásárló asztaláig vezető
hosszú
utat,
a
növénytermesztésen,
takarmánykeverésen, állattenyésztésen és a
feldolgozáson keresztül, így garantálva az
állandó kiváló minőséget vásárlóik számára.
A három jól ismert élelmiszer feldolgozó
vállalkozás, a Pick Szeged Zrt., a Sole-Mizo Zrt.
és a Csányi Pincészet Zrt. kiváló alapanyagok
felhasználásával,
szigorú
minőségellenőrzés
mellett, a legmodernebb technikai eszközök
segítségével készíti a fogyasztók milliói által
ismert és kedvelt termékeit. A több-száz éves
hagyomány, és a mindennapi munka mögött
rejlő elkötelezett hozzáállás teszi igazán
különlegessé a Csoport termékeit.

Telefonszáma:
+36 (1) 801-9061
Kapcsolattartó:
Simon Szimonetta
képzési és fejlesztési specialista
szimonetta.simon@bonafarm.hu
+36 (70) 570-0579
Élelmiszer-feldolgozó cégeinknél a következő
végzettségekkel rendelkezőket keressük:
• élelmiszeripari, élelmiszerbiztonsági
mérnökök
• minőségbiztosítási mérnökök
• állatorvosok
• műszaki automatizálási ismeretekkel
rendelkezők
• külkereskedelmi végzettségűek
• értékesítési tapasztalattal rendelkezők
• gyártás és- csomagolásfejlesztési
tapasztalattal rendelkezők
Mezőgazdasági cégeinknél az alábbi profilú
érdeklődőket várjuk:
• növényvédelmi és növénytermesztési mérnök
• állattenyésztési mérnökök
• mezőgazdasági gépészmérnökök
• takarmányozási mérnökök
• állatorvosok
• minőségügyi szakmérnökök
• élelmiszeripari mérnökök
• biológusok, vegyészmérnökök

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Tehergépkocsi vezető, Lakatos (Pécs majd Mohács), Villanyszerelő (Pécs majd
Mohács), Műszerész (Pécs, később Mohács), Sertés integrációs szaktanácsadó (Dunántúl)
Felsőfokú: HR munkatárs (Nagyigmánd), Export üzletkötő (Budapest/ Villány), Marketing
asszisztens (Szeged), Állatorvos (Ács és környéke), Főállatorvos (Dunántúl), Beszerzési
Vezetőképző Program, Mezőgazdasági Vezetőképző Program, Gazdasági Vezetőképző Program,
Élelmiszeripari Vezetőképző Program, Értékesítési és Sales Vezetőképző P., Operatív beszerző
(Bóly), Területi képviselő (Somogy megye), Területi képviselő (Tolna és Fejér megye), HoReCa
üzletkötő (Budapest/országos)
Gyakorlati, gyakornoki hely: Laboráns gyakornok (Szeged, Bácsbokod, Csorna), Kontrolling
gyakornok (Szeged), Export gyakornok (Szeged), IT gyakornok (Szeged), Élelmiszermérnök
gyakornok (Szeged), Logisztikai gyakornok (Szeged)

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
1138 Budapest, Váci út 193.
Tevékenységi területe:
pénzintézet

Cégbemutatkozás

Kapcsolattartó:
Kelevéz Viktória
Senior HR Manager
viktoria.kelevez@budapestbank.hu
+36 (30) 910-0650

A Budapest Bank 1987-ben, a kétszintű
bankrendszer kialakulásakor jött létre, az első
három hazai kereskedelmi bank egyikeként. A
nyolc magyarországi nagybank egyikeként teljes
körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a lakosság
és a vállalatok – ezen belül főként a kis- és
középvállalkozások – számára. Országos hálózata
mintegy 100 bankfiókból áll. A Budapest Bank
2006-ban hozta létre békéscsabai Bankműveleti
Központját, ahol ma már mintegy 750
munkatársunk dolgozik modern, a 21. század
követelményei szerint kialakított munkahelyen.
A bankcsoport összesen mintegy 2800 főt
foglalkoztat a leányvállalatokkal együtt.
Munkatársaink szerepét kulcsfontosságúnak
tartjuk üzleti eredményességünkben. Tudatosan
tervezzük a vezetői utánpótlást, fejlesztjük a
kiemelkedő tehetségeket, és nyomon követjük
egyéni fejlesztési terveik megvalósítását. A
frissdiplomások
számára
vezetőképző
programokat indítunk. Nagy figyelmet fordítunk
a támogató munkahelyi környezet kialakítására.

Befogadó munkahelyi szemléletmódunk lényege,
hogy kollégáink számára egyenlő esélyeket
biztosítunk
a
teljesítményük
szerinti
érvényesüléshez.
A
család
és
karrier
szerepkörök
összeegyeztethetőségét atipikus foglalkoztatási
formákkal támogatjuk, illetve nagy hangsúlyt
fektetünk
munkatársnőink
érvényesülésére,
karrierjük fejlesztésére is. A frissdiplomások
számára öt különböző területen működtetünk
vezetőképző
programot.
Ezek
jellemzően
kétévesek
és
rotációban
megszerezhető
tapasztalatokra
épülnek.
A
békéscsabai
Bankműveleti Központunkban hoztuk létre a
kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó,
vezetői
pozícióra
pályázó
kollégák
támogatására
Operációs
Akadémiánkat.
A
kétéves
tréningsorozat nagy hangsúlyt fektet az
irányításhoz szükséges készségek átadására,
mint például az idő- és teljesítménymenedzsment, a kommunikáció és a személyes
márkaépítés.

Budapest Bank
www.budapestbank.hu/info/allasok/allas.php

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Jelzálog csoportvezető, Back office munkatárs, dokumentum ellenőrző munkatárs, Új
szá,lanyitási munkatárs - Budapest Autó, Junior értékesítési tanácsadó - pénztár, Lakossági és
kisvállalkozási értékesítési specialista (Csepel), Vállalati hitelbiztosíték kezelő munkatárs,
Lakossági és kisvállalkozási tanácsadó (Budapest); (Kaposvár, Zalaegerszeg, Esztergom); (Vác);
(Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen); (Szeged, Kecskemét, Szigetszentmiklós) Hitelellenőr,
Bankkártya támogató
Felsőfokú: Csalás megelőzési munkatárs, Döntéstámogatási elemző, Enterprise Architec,
Értékesítés fejlesztési munkatárs, Értékesítés kontrolling vezető, Értékesítés támogatási
munkatárs, Fióki front-end business analyst és támogató munkatárs, IFRS riporting - Pénzügyi
elemző, Incidens manager, IT alkalmazás üzemeltető - Központi banki számlavezető rendszer
terület, IT alkalmazás üzemeltető - Ügyféladat Menedzsment és Vállalati Hitelezés terület, IT
Auditor, IT rendszergazda - alkalmazás üzemeltető, IT Rendszerszervező, Vállalati
ügyfélkapcsolati menedszer
Gyakorlati, gyakornoki hely: Agrárfinanszírozási/vállalati folyamatfejlesztési gyakornok, Elemző
támogató gyakornok (Bp. Alapkezelő), Folyamatfejlesztési gyakornok, HR generalista gyakornok,
HR toborzási admin gyakornok - 1 hónap határozott idő, IT kapacitásmenedzsment gyakornok,
Kockázatkezelés - Piaci Kockázatok gyakornok, Lakossági értékesítés controlling gyakornok,
Marketing gyakornok, Nagyvállalati finaszírozási gyakornok, Termékmenedzsment gyakornok lakossági számlavezetés, Törvényi Megfelelés Gyakornok, Treasury Készpénzellátási gyakornok,
Ügyfélkapcsolati menedzser képző gyakornok, Vállalatfinanszírozási gyakornok-Észak-Pest
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Postacíme:
1134 Budapest Váci út 37.
Tevékenységi területe:
mezőgazdaság, agráripar,
takarmánygyártás
Telefonszáma:
+36 (1) 236-1400

CARGILL
www.cargill.hu
cargill_magyarorszag@cargill.com

Kapcsolattartó:
Gombás Mária
Senior Recruiter
maria_gombas@cargill.com
+36 (1) 236-4541

Cégbemutatkozás

A Cargill amerikai magántulajdonban álló

A Cargill cég 1995 óta van aktívan jelen

nemzetközi cég élelmiszeripari, mezőgazdasági,

Magyarországon, amikor kisebbségi részesedést

pénzügyi és ipari termékeket és szolgáltatásokat

szerzett az Agrograin Kereskedelmi Rt.-ben,

nyújt ügyfeleinek.Az 1865-ben alapított családi

Magyarország vezető gabona-, olajos mag- és

tulajdonú

fehérje takarmány alapanyag kereskedő cégében.

158.000

társaság

a

alkalmazottal

világ

65

dolgozik.

országában
A

Cargill

Nem sokkal ezután takarmányozási üzletágunk

innovatív megoldásokat nyújtva működik együtt

is

ügyfeleivel sikereik elérésében és elkötelezte

jelenleg vezető a takarmányok és takarmány

megkezdte

magyarországi

működését

és

magát, hogy globális ismereteit és tapasztalatait

formulák piacán.Több mint 500 dolgozónk, több

felhasználva tesz eleget a helyi gazdasági,

mint

környezetvédelmi és társadalmi kihívásoknak.

magyarországi tevékenységünket.

20

telephelyen

látja

el

növekvő

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Anyaggazdálkodó- Karcag, Minőségbiztosítási adminisztrátor- Kaposvár,
Termelés tervező –Karcag, Vevőszolgálati asszisztens – Karcag,
Felsőfokú: Beszerző, Könyvelő, Értékesítési specialista ( szarvasmarha, sertés, baromfi
állatfaj), Projektmenedzser, Agrármérnök, Növenyorvos
Diplomamunka: Cégünk munkatársai örömmel segítenek diplomamunkák megírása esetében a
hallgatóknak.

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
1134 Budapest, Váci út 33.
Tevékenységi területe:
szolgáltató központ,
Business Services Center

Celanese
Magyarország Kft.
www.celanese.com

Telefonszáma:
+36 (1) 627-7400
Kapcsolattartó:
Kaszap Ágoston
HR Business Partner
agoston.kaszap@celanese.com

Cégbemutatkozás
A Celanese a világ egyik vezető technológiai
és különleges vegyipari alapanyagokat gyártó
vállalata. Termékeink a mindennapi élethez
elengedhetetlenül szükséges anyagok alapjait
képezik. Cégünk széles körben elismert
innovációs törekvései arra irányulnak, hogy a
világ számos országát lefedő vevőkörünk részére
folyamatosan
az
igényeiknek
megfelelő
termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk.
Széles termékskálánkat számos felhasználási
területen alkalmazzák, ideértve a festékek és
bevonatok, a textíliák előállítását, az autóipart, a
gyógyszeripart, az egyéb ipari alkalmazásokat, a
csomagolóanyagokat,
a
vegyipari
adalékanyagokat, az építőipart, az ipari ragasztó-és
kötőanyagokat, valamint az élelmiszeripart is.

A budapesti pénzügyi szolgáltatóközpont az
Észak-amerikai, európai és ázsiai létesítmények
pénzügyi működését támogatja a következő
területeken:
• Szállítói számlák kezelése és alkalmazotti
költségelszámolás
(Accounts
Payable
and
Travel/Entertainment Reimbursement)
• Kimenő számlák kezelése és hitelbírálat
(Accounts Receivable and Credit Management)
• Főkönyvi
könyvelés
(General
Ledger
Accounting), amely magában foglalja többek
között
a
gyártási
költségelszámolás
és
készletnyilvántartás (Plant and Inventory
Accounting), a tárgyi eszközök könyvelését
(Fixed Asset Accounting), a vállalatközi
elszámolásokat
(Intercompany
Accounting),
valamint a havi zárási folyamatokat
• Pénzügyi műveletek (Treasury)
• Törzsadat-kezelés (Master Data Maintenance)
• Vevőszolgálat (Customer Service)
• Szállítmányozás és logisztika (Delivery &
Logistics)
• Beszerzés (Procurement)
• IT

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: General Ledger Accountant, Front-End Web Developer, Customer Account
Representative, IT Technical Analyst, Cash Application Specialist, Logistics Coordinator
Gyakorlati, gyakornoki hely: Várunk minden gyakornoki lehetőséget vagy diákmunkát kereső,
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákot főként pénzügyi-számviteli, valamint
vevőszolgálati-logisztikai területekre.
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Postacíme:
5100 Jászberény Pesti u. 36.
Tevékenységi területe:
kis- és nagykereskedelem
Telefonszáma:
+36 (57) 500-190

Czinege és Fiai Kft
www.elektromosfutes.hu
czinege@czinege.hu

Kapcsolattartó:
ifj. Czinege Károly
ügyvezető
czinege.jr@czinege.hu
+36 (30) 938-9921

Cégbemutatkozás
A Czinege és Fiai Kft 19 éve a német
STOCKO, W. GARNISCH és az osztrák
SENOPLAST
gyártó
cégek
magyarországi
kereskedelmi képviseletét látja el.
A 100 %-ban magyar tulajdonban álló
családi vállalkozás, 7 fővel. Az alapítás éve 1997,
azóta működik nyereségesen Jászberényben.
Működése
során
mindvégig
megtartotta
családias jellegét, munkahangulatát.
A céget a tulajdonosok személyesen vezetik,
tapasztalatukkal, tanácsaikkal segítve munkatársaikat.
Kereskedő munkatársaink igazából inkább
szaktanácsadók, akik a hozzánk forduló
szakembereknek és laikusoknak tanácsokat
adnak a termékeink felhasználásához, a
legszélesebb területeken. Ehhez folyamatos
képzést kapnak a vezetőségtől, valamint a
gyártóktól.
Büszkeséggel tölti el munkatársainkat, hogy
egyre többször keresik őket, mint szakmai
tanácsadókat,
akik
az
elmúlt
években
ismertséget és elismertséget szereztek maguknak
az adott szakterületeken.

A fent megjelölt gyártóknak kizárólagos
kereskedelmi képviselői vagyunk, ami egy stabil
üzleti helyzetet biztosít.
Tevékenységünk országos jellegű. Ahhoz, hogy
minden szakmai érdeklődőhöz időben eljusson
tanácsunk, jelenlegi létszámunk kevés, ezért van
szükségünk a bővítésre.
Célunk, hogy a létszámbővítéssel még több
érdeklődőt tudjunk speciális termékeinkkel
kiszolgálni, még több izgalmas problémát
tudjunk megoldani, öregbítve fennálló jó céges
hírnevünket.
Várjuk tehát azon érdeklődőket, akik műszaki
ismereteiket speciális területeken – elektromos
fűtések,
ipari
fűtések,
vákuumformázás,
forrasztás mentes csatlakozók - el kívánják
mélyíteni, jelentkezzenek csapatunkba, ahol
biztonságos munkahelyre találnak.
www.tervezok.elektromosfutes.hu
www.infrasugarzo.com
www.hordofutes.com

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: Gépészmérnök/kereskedő, Műszaki menedzser

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
3000 Hatvan, Sport utca 2.
Tevékenységi területe:
Logisztikai szolgáltatás
Telefonszáma:
+36 (37) 200-201

Delogist Logisztikai
Szolgáltató Kft.
www.decathlon.co.hu
toborzas.60@decathlon.com

Kapcsolattartó:
Endrei Enikő, Gyenge Viktória
toborzási felelős
eniko.endrei@decathlon.com
viktoria.gyenge@decathlon.com
+36 (37) 200-278

Cégbemutatkozás
Sport, fiatalos csapat, szakmai fejlődés és
karrierlehetőség!
A nemzetközi Decathlon csoportnál 60 000
munkatárs dolgozik világszerte. Az 1976-ban
alapított francia központú társaságunk 4
ko n t i n e n s e n
m eg t a l á l h at ó
De c at h lo n
áruházaival,
valamint
saját
márkáival.
Európában piacvezető helyen áll a sportszerek
forgalmazása, tervezése valamint gyártása terén,
és tovább folytatja fejlődését a nemzetközi
versenyben.
Magyarországon 2005 óta 17 Decathlon
áruházzal van jelen. Hazánkban 2010-ben nyílt
meg a közép-kelet európai áruházainkat ellátó
regionális logisztikai központunk, ahonnan
jelenleg öt ország áruházait látjuk el. Az
anyavállalat tervei között további áruházak
megnyitása szerepel a régióban. E gyors ütemű
növekedés
biztosításához
folyamatosan
szükségünk
van
dinamikus,
sportszerető
csapattagokra, akik örömmel vesznek részt
ebben a kihívásban és járulnak hozzá a
Decathlon magyarországi sikereihez.

Hatvanban működő központi regionális
raktárunkba
raktárosokat,
targoncavezető
raktárosokat,
raktári
adminisztrátorokat,
recepciósokat és logisztikai részlegvezetőket
keresünk.
A jelen raktárosai közül kerülnek ki a majdani
részlegvezetők, a részlegvezetők közül pedig a
logisztikai központ majdani igazgatója.
Négy elengedhetetlen értékünk:
vitalitás, őszinteség, felelősségtudat, önzetlenség
Most itt a nagyszerű alkalom, hogy Te is
sportos csapatunk tagja légy!
Amennyiben motivál a logisztika, dinamikus
csapatjátékos és szenvedélyes sportrajongó vagy,
látogass el honlapunkra és töltsd fel önéletrajzod
karrieroldalunkon (www.decathlon.co.hu) vagy
küldd el a toborzas.60@decathlon.com email
címre!
A bejárás Gyöngyös - Ecséd - Hort - Hatvan,
Gödöllő - Aszód - Hatvan, valamint Salgótarján Pásztó - Hatvan vonalon ingyenes céges
buszjáratok által biztosított.
Pályakezdők és diákok jelentkezését is várjuk!

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: raktáros, targoncavezető raktáros
Középfokú: raktáros, targoncavezető raktáros, raktári adminisztrátor,
recepciós (jó angolnyelvtudás feltétel)
Felsőfokú: logisztikai részlegvezető (jó angolnyelv-tudás feltétel, francianyelv-tudás előnyt jelent)
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Tevékenységi területe:
fémmegmunkálás
Kapcsolattartó:
Rádóczi Zsuzsa
értékesítő
radoczi.zsuzsa@dendrit-mentor.hu
+36 (30) 938-8543

DENDRIT MENTOR Kft.
www.dendrit-mentor.hu
dendritmentor@t-email.hu

Cégbemutatkozás

Multinacionális cégeknek beszállító fémmegmunkálással foglalkozó vállalkozás vagyunk.
Telephelyünk Veresegyházon található.
Alkalmazott technológiáink:
•
•
•
•
•

CNC marás,
esztergálás,
köszörülés,
huzalszikra forgácsolás,
hegesztés.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: CNC forgácsoló (marós), Betanított munkás (eszerga, lemezolló, prés kezelésére)
Gyakorlati, gyakornoki hely: Mérnök hallgatóknak biztosítunk gyakorlati helyet

www.allasborze.szie.hu

23
8

Postacíme:
6500 Baja, Szegedi út 102.
Tevékenységi területe:
mezőgazdasági gép, alkatrész
kereskedés és szerviz

Dorker Kft.
www.dorker.hu
dorker@dorker.hu

Telefonszáma:
+36 (79) 523-010
Kapcsolattartó:
Orosházi Judit
marketing manager
oroshazij@dorker.hu
+36 (30) 471-9837

Cégbemutatkozás
A Dorker Kft. 1992-ben alakult, 100%-ban
magyar
v á l l a l k o z á s.
Mezőgazdasági
gépalkatrészek forgalmazása volt a fő profil.
Mára MTZ alkatrész értékesítésében piacvezető
szerepet töltünk be.
Cégünk az erő- és munkagépek területén is
azon
dolgozott,
hogy
termékpalettánk
szélesítésével, megfelelve a jelen kor technológiai
követelményeinek,
versenyképes
kínálatot
biztosítson
a
mezőgazdaságban
dolgozók
számára. Erő- és munkagép területén a DeutzFahr, Pronar, MTZ, Hardi, Gregoire, Agrion,
Kühne, Strautmann, Köckerling, Vogel-Noot,
Tehnos, Kuhn, Locust és a Nardi termékeit
forgalmazzuk a hazai piacon.
2011-től cégünk a német Deutz- Fahr
kizárólagos forgalmazójává vált Magyarországon.
A Deutz-Fahr palettáján traktorok, teleszkópos
rakodók, kombájnok és zöldsor gépek egyaránt
szerepelnek.
Szintén kiemelkedő helyen tartjuk számon,
hogy a lengyel Pronar cég kizárólagos képviselete
lehetünk 2012-től. A PRONAR a korszerű
mezőgazdaság
számára
kínál
különböző
pótkocsikat,
zöldsor
gépeket
valamint
kommunális gépeket a kisebb gazdaságoktól a
k o m mu n á l i s
szolgáltatókon
át
az
önkormányzatokig különböző karbantartási és
egyéb munkálatokra.

A Pronar pótkocsik népszerűségét és sikerét
fémjelezi,
hogy
2014-ben
és
2015-ben
piacvezető szerepet töltöttek be a hazai
eladásokat illetően.
Cégünk nagy figyelmet fordít az értékesített
gépek szakszerű szerviz ellátására, tapasztalt
szakképezett szerviz szerelőkkel.
Kiváló
szolgáltatásaink
(szervizés
alkatrészellátás) az ország minden pontján
elérhetőek a vásárlók számára. A Dorker Kft.
országos lefedettséggel látja el 9 telephelyéről a
gépértékesítés, szerviz és alkatrész üzletágat.
Fellendülésünk a kiváló minőségű termékek
forgalmazásának,
a
rugalmas
alkatrészellátásnak, a jól kiépült szervizhálózatnak, a vevők
bizalmának és a kiszolgálás korrektségének
köszönhető.
A Dorker Kft. szeretettel várja a mezőgépész
szakma iránt érdeklődő elhivatott, motivált
szakembereket, hogy a piacon stabil helyet
elfoglaló, széles körű termékkínálattal, kiváló
minőségű termékekkel, magas színvonalon
nyújtott szolgáltatásokkal rendelkező cégben egy
szakképzett
gárda
tagjaként,
a
szakma
presztízsét növelve erősítse csapatunkat.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: gépértékesítő, szerviz mérnök, termékmenedzser, termékmenedzser asszisztens
Gyakorlati, gyakornoki hely: gépértékesítő, szerviz mérnök, termékmenedzser,
termékmenedzser asszisztens
Diplomamunka: Gyártástervezés - Deutz-Fahr traktorok hátsó liftrendszerének külső vezérlése
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Postacíme:
2030 Gyál, Kisfaludy u. 63.
Tevékenységi területe:
élelmiszeripar
Telefonszáma:
+36 (29) 344-030

eisberg Hungary Kft.
www.eisberg.hu
hr@eisberg.hu

Kapcsolattartó:
Vajda Angéla
HR-munkatárs
angela.vajda@eisberg.com
+36 (70) 375-0320

Cégbemutatkozás
Az eisberg vállalatcsoport Európa egyik
vezető vállalata, Közép- és Kelet-Európában első
a konyhakész saláták termelésében. Egy svájci
családi földműves üzemből fejlődött ki, több
mint 30 éves cégtörténetre tekint vissza, és ma
már több mint 400 munkatársat foglalkoztat
Svájcban, Lengyelországban, Magyarországon,
Romániában és Spanyolországban.
eisberg Hungary Kft.
Az eisberg Hungary Kft. Magyarországon
piacvezető szerepet tölt be a konyhakész saláták
piacán, valamint kiemelkedő piaci szereplő a
dresszingek tekintetében, emellett elsőként
vezette be a friss salátaönteteket Magyarországon.
Fő profilunk kiemelkedő minőségű, konyhakész
saláták gyártása és forgalmazása.
Üzemünk 3000 négyzetméteren 190 munkatárs
közreműködésével készíti termékeit a hét
minden napján, három műszakban.
Cégünk jelenléte a kiskereskedelem területén a
legmeghatározóbb, de folyamatosan bővül a
gasztronómia és az étkeztetés területe is.
2003 óta Ausztriában, illetve szlovák és cseh
üzletekben is megtalálhatóak a termékeink.
Értékesítésünk több mint 50%-a export
értékesítés.

www.allasborze.szie.hu

Keresünk
• betanított fizikai munkára alkalmazottakat
(előkészítő,
mosó,
csomagoló,
elszedő,
komissiós, raktáros). Korrekt, motivált munka
esetén
a
legjobbakat
csoportvezetői
képzésben
részesítjük,
és
további
karrierlehetőségeket ajánlunk fel.
• nyári munkára diákokat, minimum 1 hónapos
időszakra. Lehet egyműszakos, kétműszakos
munkarend, illetve a kizárólag éjszakai
munka is megoldható.
• angol és német együttes nyelvtudás esetén
gyakornoki/asszisztensi
pozíció
termelésirányítás,
minőségbiztosítás,
értékesítés területén is pályázható
A cég elérhetősége
Cégünk
Budapest
Gyálon található.

közvetlen

közelében,

Tömegközlekedéssel: 89E BKK-busz: Kisfaludy
utcánál kell leszállni, onnan 10-15 perc séta.
23:00 órától éjszakai járat közlekedik.
Vasúti közlekedéssel: Nyugati pályaudvarról
Gyál állomás.
Autóval: az M5 autópálya közelében, ami
biztosítja a megfelelő elérhetőséget és egyszerű
megközelíthetőséget.
GPS koordináták: 47.397223, 19.208474
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Postacíme:
1054 Bp, Kálmán I. u. 2. félem.
Tevékenységi területe:
külföldi munkavállalási tanácsadás
Telefonszáma:
+36 (1) 795-5050

EURES Magyarország
eures.munka.hu
eures@lab.hu

eures.europa.eu

Kapcsolattartó:
Kocsis Andrea
EURES-tanácsadó
kocsisan@lab.hu
+36 (1) 279-4753

Cégbemutatkozás

Az EURES (EURopean Employment Services
- Európai Foglalkoztatási Szolgálat), az uniós
tagállamok, valamint Svájc és az Európai
Gazdasági Térség (Liechtenstein, Norvégia,
Izland)
országainak
állami
foglalkoztatási
szolgálataiból álló információs és tanácsadó
hálózat. Az EURES célja a munkaerő-áramlás
elősegítése a fenti országok között. A
szolgáltatás 32 országban, így Magyarországon is
bárki számára hozzáférhető, ingyenes és
megbízható.
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Mit nyújtunk Önnek?
Álláskeresők részére:
•

információt
a
biztonságos
külföldi
munkavállalásról
• személyre szabott tanácsadást az európai
élet- és munkakörülményekről
• tájékoztatást az EU/EGT országaiban
fellelhető munkalehetőségekről
Munkáltatók részére:
• segítséget állásajánlataik hirdetésében
• támogatást a megfelelő munkavállalók
megtalálásában
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Postacíme:
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Tevékenységi területe:
közszolgáltató
Telefonszáma:
+36 (1) 459-6700

FKF Nonprofit Zrt.
www.fkf.hu
fkfzrt@fkf.hu

Cégbemutatkozás
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő
No n p ro f i t
R é s z v é n y t á rs a s á g
hulladékgazdálkodási
és
köztisztasági
szolgáltatásaival 121 éve áll a budapesti
lakosság szolgálatában. Jogelődje 1895-ben
alakult meg Köztisztasági Hivatal néven.
Társaságunk a legnagyobb hulladékkezeléssel
foglakozó magyar szakvállalkozás, amely a
főváros több mint 830 ezer háztartásától, és
mintegy 20 ezer gazdálkodó szervezetétől gyűjti
be, szállítja el és ártalmatlanítja a települési
szilárd hulladékot. Az FKF Nonprofit Zrt.
üzemelteti a Fővárosi Hulladékhasznosító
Művet, Magyarország egyetlen kommunális
hulladéktüzelésű erőművét, a Dunakeszin és
Pusztazámoron található, műszaki védelemmel
ellátott
hulladéklerakókat,
16
lakossági
hulladékgyűjtő udvart és közel 300 szelektív
hulladékgyűjtő szigetet. Az FKF által biztosított,
minden budapesti lakos számára elérhető házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás
kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelem
terén. A képződő hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentésével, minél nagyobb
arányú hasznosításával az FKF aktívan
hozzájárul az emberi egészség megőrzéséhez, a
természeti és épített környezet hulladék okozta
terhelésének
mérsékléséhez,
valamint
a
fenntartható fejlődés, a jövő generációk
létfeltételeinek biztosításához.

Kapcsolattartó:
Faragó Mónika Éva
humánerőforrás fejlesztési munkatárs
FaragoM@fkf.hu
+36 (30) 277-8279
Feladatunk továbbá Budapest több mint 25
millió
négyzetméternyi
szilárd
burkolatú
úthálózatának, közjárdáinak, közlépcsőinek, 3
közúti és 62 gyalogos aluljárójának takarítása,
hidak,
felüljárók,
és
egyéb
mérnöki
létesítmények tisztán tartása télen-nyáron.
Az FKF Nonprofit Zrt. közszolgáltatóként
fontos feladatának tekinti – a korszerű
hulladékgazdálkodás megvalósítása mellett – a
környezetvédelmet és a környezettudatos
magatartás kialakítását. Ezért a társadalmi
felelősségvállalás jegyében tevékenyen részt vesz
a lakosság környezettudatos szemléletének
formálásában is.
Büszkék vagyunk rá, hogy Társaságunk
munkavégzése
során
folyamatosan
képes
alkalmazkodni a gazdasági és ipari környezet
változásaihoz, követni és átvenni a technológiai
újításokat,
a
legújabb
környezetvédelmi
irányelveket. Ez irányú elkötelezettségünket
tükrözi az elmúlt években elnyert rangos díjak és
elismerések - pl. Magyar Termék Nagydíj, CSR
Hungary Díj, A Holnap Városáért Díj - sora is.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: hulladékrakodó, köztisztasági járműkezelő, laboratóriumi segédmunkás,
hulladékudvarkezelő, köztisztasági takarító, gépjárműszerelő (esztergályos), irányítástechnikai
műszerész
Felsőfokú: elektromos műszaki ellenőr, környezetvédelmi menedzser
Gyakorlati, gyakornoki hely: környezetmérnök, gépészmérnök szakos hallgatók
Diplomamunka: környezetmérnök, gépészmérnök szakos hallgatók
www.allasborze.szie.hu
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Tevékenységi területe:
Aviation, Energy Connections,
Oil&Gas, Power, Water & Distributed
Power, Healthcare, Lighting, Global
Operation, Working Capital Solutions

GE
www.ge.com/hu/hu
www.join-ge.com

Kapcsolattartó:
Szabó Csilla
Junior Recuiter
csilla.szabo@ge.com
+36 (70) 436-9614

Cégbemutatkozás

Az amerikai GE 26 évvel ezelőtt a Tungsram
fényforrásgyár
felvásárlásával
érkezett
hazánkba, azóta pedig több iparágban jelen van.
Magyarországon több mint 10.000 munkavállaló,
több mint 37 nyelven beszél, melyet főként a
mérnöki (gyártás és fejlesztés), IT-, pénzügyi,
ügyfélszolgálati,
értékesítési,
logisztikai,
beszerzési, HR-területeken kamatoztatnak.
Aktív szerepet vállalunk a női és családos
munkavállalók támogatásában, amelyet a
Women's Network és a Working Parents hálózata
biztosít.

A HealthAhead programunk az egészséges
életmód megvalósítását támogatja, a GE
Volunteers globális csapata pedig évente 1 millió
órát tölt társadalmat, kisebb és nagyobb
közösségeket segítő projekteken.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: www.ge.com/careers
Gyakorlati, gyakornoki hely: www.ge.com/careers
Diplomamunka: GE-s gyakornok számára tudunk diploma/szakdolgozat témát ajánlani.
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Postacíme:
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Tevékenységi területe:
nem-életbiztosítás, életbiztosítás,
viszontbiztosítás
Telefonszáma:
+36 (1) 301-7100

Generali Biztosító Zrt.
www.generali.hu

Kapcsolattartó:
Kozák István
kiemelt hálózatfejlesztési szakértő
istvan.kozak@generali.com
+36 (20) 955-1725

Cégbemutatkozás
We, Generali

Self-Made Man&Woman

A Generali Biztosító Magyarország egyik
vezető biztosítótársasága, a nemzetközi Generali
Csoport tagja.

Ha már elszántad magad a saját pályád
elindítására, de még nem tudod, hogyan kezdj
bele és szükséged van segítségre, bátran
fordulhatsz hozzánk! Tudjuk, mennyire nehéz
manapság egy saját vállalkozást beindítani,
éppen ezért hoztuk létre vállalkozásfejlesztői
programunkat, amellyel a kezdeti időszakban
szakmai és anyagi támogatást is nyújtunk.

Sikereink titka értékeinkben rejlik. Hogy
teljesítjük vállalásainkat, hosszú távú, kölcsönös
bizalmon
alapuló
kapcsolatot
ápolunk
ügyfeleinkkel és partnereinkkel. Megbecsüljük
egymást: fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink
jól érezzék magukat; nem pusztán alkalmazottak
vagyunk, hanem egy csapat tagjai. Nyitottak
vagyunk, úgy szemléljük a világot, hogy a legjobb
megoldásokat dolgozzuk ki ügyfeleinknek,
partnereinknek, kollégáinknak. És teszünk a
közösségekért, felelősen támogatunk társadalmi
csoportokat és célokat.

Milyen jelentkezőket várunk?
Várjuk azon fiatalos szellemű, dinamikus
szakembereket, akik igénylik a folyamatos
fejlődést, a szakmai kihívásokat. Értékeljük, aki
nyitott az újra, maga is kezdeményez, hiszen
vállalatunk támogatja az innovatív ötleteket.
Legfőbb tőkénk az ügyfelek bizalma, ezért
munkánkat mindenkor az ő igényeiket szem előtt
tartva végezzük és leendő munkatársainktól is
ezt várjuk.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: Sales Manager Program – vezetői utánpótlás program 3 fő
Gyakorlati, gyakornoki hely: értékesítő 2 fő

www.allasborze.szie.hu
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MEGJELENT!

TIPPEK ÉS TANÁCSOK PÁLYAKEZDŐKNEK

NYOMTATÁSBAN ÉS ONLINE

K É R D A K I A DVÁ N Y T A K A R R I E R P LU S Z S TA N D N Á L !
jobline.hu/karrierplusz

Szakmai partner:

Postacíme:
2700 Cegléd, Ipartelepi út 3.
Telefonszáma:
+36 (53) 510-700

Infineon Technologies
Cegléd Kft.
www.infineon.com/hungary
info-cegled@infineon.com

Kapcsolattartó:
Mészöly Bernadett
HR Specialista
bernadett.meszoely@infineon.com
+36 (53) 514-670

Cégbemutatkozás
Az Infineon Technologies vállalatcsoport az
ipari alkalmazású félvezetők fejlesztésében és
gyártásában több területen is piacvezető
szerepet tölt be. Leányvállalatain keresztül
világszerte 35.400 munkatársat foglalkoztat.
Technikai portfólióját több mint 25.000
szabadalom és szabadalmi bejelentés alkotja.
Egyszerűbbé tesszük az életet
Az Infineon félvezetői egyszerűbbé teszik a
mindennapi
életünket
–
legyen
szó
kényelmesebb autókról, intelligens világítási
rendszerekről
vagy
innovatív
mobil
kommunikációról.
Biztonságosabbá tesszük az életet
A digitális szolgáltatások életünk részévé
váltak, gondoljunk akár az interneten történő
ügyintézésre vagy például az elektronikus
igazolványokra – a modern kommunikáció
szükségessé teszi, hogy adatainkat hatékonyan
megvédjük a visszaélésektől. Az Infineon
intelligens
szenzorai
teszik
lehetővé
a
megfizethető
radarrendszerek
széleskörű
elterjedését is, amellyel biztonságosabbá válik az
utazás.

Zöldebbé tesszük az életet
A világunk energiaéhsége egyre növekszik.
Az Infineon félvezető technológiájával a teljes
energia ellátási lánc hatékonyabban működik –
az áram előállításától az átvitelen keresztül –
egészen a végső felhasználásig. Az Infineon
félvezetői
gondoskodnak
a
megújuló
energiaforrások,
a
napés
szélenergia
kitermeléséről és szinte veszteség nélküli
továbbításáról az energiahálózatba. Innovatív
technológiánk segítségével, kevesebb energiával
működnek
az
autók,
vonatok,
ipari
berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek
és háztartási készülékek egyaránt.
Az Infineon tudja, hogyan lesznek egyre
nagyobb teljesítményre képesek a modern
rendszerek, ehhez kínál megoldásokat, melyek a
jelent és jövőt alakítják.
A ceglédi Infineon Magyarország legnagyobb
teljesítmény-félvezetőket gyártó vállalata.
ODM
vállalatként
saját
fejlesztésű
termékeket állít elő, ezeket saját csatornáin
keresztül értékesíti. Sikerét elsősorban a kiváló
teljesítményt nyújtó, sokoldalú ismeretekkel
rendelkező, elkötelezett munkatársakra alapozza.
A ceglédi telephely dinamikus fejlődésének
köszönhetően létszámát és kompetenciáit is
tovább bővíti.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: operátor, raktáros
Középfokú: karbantartó technikus
Felsőfokú: csomagolástechnológus mérnök, fejlesztőmérnökm, folyamatmérnök, gyártástámogató
informatikus mérnök, ipari mérnök, karbantartó mérnök, minőségirányítási mérnök,
tesztmérnök, kontroller, HR munkatárs, ügyvezetői asszisztens, gyártástervező
Gyakorlati, gyakornoki hely: mérnöki területeken: szakmai gyakorlat, kooperatív képzés,
diplomamunka-írási lehetőség friss diplomásoknak, Trainee program

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
1077 Bp. Kéthly Anna tér 1.
Tevékenységi területe:
utazásközvetítés, utazásszervezés
Telefonszáma:
+36 (1) 501-5600
Kapcsolattartó:
Kühtreiber Márton
HR manager
kuhtreiber.marton@invia.hu
+36 (1) 501-5618

Invia.hu Kft.
www.invia.hu

Cégbemutatkozás
Az Invia Közép-Európa vezető online utazási ügynöksége. Csehország, Szlovákia, Lengyelország és
Magyarország területén működő cégcsoport több mint 150 értékesítő irodával és több, mint 1 millió
ügyféllel 2002 óta. Széles kínálat, modern technológia, profi csapat - ez sikerünk záloga.
Folyamatosan feljődő cégünk értékesítési részlegének bővítésére keresünk hallgatókat,
munkavállalókat.

8 ok, miért foglalja nyaralását az Invia.hu-n:
1. Korrekt ár - a nyaralásért egy forinttal sem
fizet többet, mint amennyit máshol fizetne.
Az Invia nem számol fel külön foglalási díjat
a közvetítési szolgáltatásért.
2. Információ - a legnépszerűbb úticélokat
magunk
is
felfedeztük,
tapasztalt
értékesítőink részletes felvilágosítást adnak a
nyaralóhelyekről.
3. Vásárlás kényelmesen - a foglalható utak
széles választékát böngészheti a nap bármely
szakában, a hét minden napján, amikor csak
eszébe jut. Otthon, munkában vagy akár út
közben.
4. Időmegtakarítás - nem kell utazási irodák
tucatjait felkeresnie, hogy a legnagyobb
választékot
áttekinthesse.
A
magyar
utazásszervezők ajánlatait egy helyen,
gyorsan és hatékonyan hasonlíthatja össze.

5. Széles választék - közel 100 megbízható,
megfelelően
biztosított és bejegyzett,
minőségi utazási iroda programkínálatát
nyújtjuk.
6. Személyes kontaktus - előzetes rendelését
kötelezettségek
nélkül
elküldheti,
ezt
követően
telefonon
keresztül
lépünk
kapcsolatba
Önnel.
Munkatársunkkal
megbeszélhet minden részletet, továbbá
megválaszoljuk a felmerült kérdéseit.
7. Stabilitás - utazási irodánk mögött KözépEurópa legnagyobb online közvetítő hálózata,
valamint egy erős és megbízható befektetői
alap áll
8. Ügyfélirodák - azoknak az ügyfeleknek, akik
még mindig ódzkodnak az interneten
keresztüli
vásárlástól,
egy
modern
ügyfélközpont áll rendelkezésükre Budapest
központjában.

www.invia.hu
ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Idegenforgalmi asszisztens, Idegenforglami értékesítő
Felsőfokú: Idegenforgalmi asszisztens, Idegenforglami értékesítő
Gyakorlati, gyakornoki hely: Idegenforgalmi asszisztens, Idegenforglami értékesítő
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Postacíme:
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 7.
Tevékenységi területe:
autóipar, elektronikai gyártás,
kutatás fejlesztés

Johnson Electric
Hungary Kft.
http://serendi.avature.net/JE
careers.hu@johnsonelectric.com

A Johnson Electric Csoport a világ egyik
vezető mikromotor, hajtómű-alrendszer és
hajtómű-alkatrész gyártója az autóipar, az
általános ipar és az orvosi berendezések piaca
számára. Hajtómű-megoldásaink üléseket és
fényforrásokat mozgatnak, porszívókat és
fúrógépeket működtetnek – 300 egyéb
alkalmazásunkkal együtt. Ügyfeleink számára mi
vagyunk a biztos megoldás!
Hatvani
és
ózdi
gyáregységeinkbe
folyamatosan keresünk kollégákat, elsősorban
mérnöki területen, de a cég dinamikus
fejlődésének köszönhetően egyéb funkciókban
(pénzügy, logisztika, beszerzés, informatika, stb.)
is gyakran vannak nyitott pozícióink. Ezek
naprakészen megtalálhatóak karrieroldalunkon.

Telefonszáma:
+36 (37) 546-004
Kapcsolattartó:
Toma Péter
toborzás-kiválasztási munkatárs
peter.toma@johnsonelectric.com,
peter.toma@serendi.com
+36 (20) 252-9756

Hatvani lokációban a gyártás mellett több
funkciót is ellátnak, amelyekkel támogatják a
többi európai entitás munkáját. Itt található egy
Kutatás Fejlesztési központ (1000 m2), az
európai
Folyamatmérnökségi
Központ
és
célgéptervező csoport, egy Pénzügyi Szolgáltató
Központ, az európai IT központ és egy termelő
egység is. Körülbelül 450 főt foglalkoztatunk,
melynek több mint fele szellemi dolgozó.
A hatvani gyáregységben hűtőventillátorokat
gyártunk és szerelünk össze.
Ózdon pedig egy 1200 fős termelő egység
található,
a ho l
autókba
gyártunk
fényszórómozgató elektronikát, központi zárak
motorjait és klíma rendszerek mozgató motorjait.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Munka és Egészségvédelmi Specialista, Célgép Tervező és Építő Technikus,
Minőségügyi Technikus
Felsőfokú: Könyvelő (vevői és szállítói számlák, ÁFA és főkönyv), HR Business Partner, Oracle
ERP Specialista (pénzügyi modul), Genba Kaizen LEAN Vezető, Minőségügyi Mérnök – Termelési,
beszállítói és új termék bevezetés területre, Folyamat és Ipari Mérnök, Beszállító Fejlesztő Mérnök
– Műanyag fröccsöntés technológia, Stratégiai Beszerző – Műanyag fröccsöntés technológia,
Fejlesztő Mérnök – Kutatás Fejlesztés területre, Hálózatinformatikai Mérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely: Kutatás Fejlesztés, Pénzügy és könyvelés, Célgéptervezés és építés,
Termelés, HR, Munkaügy területeken
Diplomamunka: Kutatás fejlesztés, Pénzügy és könyvelés, Célgéptervezés és építés, Termelés,
Minőségügy, HR, Munkaügy területeken
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Postacíme:
1085 Budapest Kálvin tér 12.
Tevékenységi területe:
munkaerő - közvetítés és kölcsönzés
Telefon:
+36 (1) 301-7800

Kelly Services
Hungary Kft.
www.kellyservices.hu
info@kellyservices.hu

Cégbemutatkozás
Kelly Services egyike a világ vezető emberi
erőforrás megoldásokat kínáló vállalatainak.
Szolgáltatási palettája munkaerő-kölcsönzés,
kiszervezés, on-site menedzsment, munkaerő
közvetítés és HR tanácsadás. A Kelly Services
globális jelenlétének köszönhetően már több,
mint 60 éve biztosít munkát, évente mintegy
555,000 álláskeresőnek.
A Kelly Services 2004-ben nyitotta meg
irodáját Magyarországon, Budapesten. A magyar
irodában dolgozó különböző szakterületen
végzett és tapasztalatot szerzett tanácsadók
alapos
szakmai
és
piaci
ismereteiknek
köszönhetően hatékonyan szolgálják ki a
különböző iparágban tevékenykedő ügyfelek és
álláskeresők igényeit.

Kapcsolattartó
alap-, középfokú pozícióra:
Szemán Judit, Szabó Rebeka
Toborzási koordinátor
judit.szeman@kellyservices.hu,
rebeka.szabo@kellyservices.hu
+36 (1) 301-7884
+36 (1) 301-7841
felsőfokú pozícióra:
Benkő Mariann
vezető toborzási és kiválasztási munkatárs
mariann.benko@kellyservices.hu
+36 (1) 301-7842

Magyarországon már több mint 10 éve
közvetítünk munkavállalókat a legelismertebb
nagy- és közép-vállalatokhoz.
Szakterületeink:
•Pénzügy-számvitel
•Mérnöki-műszaki tevékenység
•Humán erőforrás menedzsment
•Informatika
•Logisztika
•Marketing
•Értékesítés
•Ügyfélszolgálat
•Adminisztráció és asszisztencia
•Ipari termelés

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: Targoncavezető raktáros, Targonvavezető logisztikai munkatárs
Középfokú: CNC operátor (marós/eszterga/forgácsoló/, AWI hegesztő, Mechanikai szakember
(pl.:gépszerelő, autószerelő, víz-gáz fűtésszerelő), Elektronikai szakember (villanyszerelő,
elektrotechnikus), Lakatos, Fényező, Roncsolásmentes anyagvizsgáló, TBC operátor, Villamos
karbantartó, Szerszámkarbantartó, CNC forgácsoló, Sofőr
Felsőfokú: Ügyfél koordinátor angol és német/norvég nyelvtudással,
Ügyfél kapcsolattartó angol és olasz nyelvtudással, Ügyfél koordinátor angol és francia
nyelvtudással (megrendelések, szerződések, számlák), Pénzügyi munkatárs angol
nyelvtudással, Junior könyvelő francia nyelvtudással (szállítói számla)
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Postacíme:
2100 Gödöllő, Haraszti út 4.
Tevékenységi területe:
autóipari beszállító
Telefon:
+36 (28) 520-304

Lear Corporation
Hungary Kft.
www.lear.com
hrgodollo@lear.com

Kapcsolattartó:
Kuron Csilla
személyügyi specialista
ckuron@lear.com
+36 (28) 520-381

Cégbemutatkozás
A Lear mint a világ vezető autóülés és
elektromos elosztó rendszerek, valamint a
prémium
kategóriás
bőr
autóüléshuzatok
gyártójaként kiszolgálja a világ legnagyobb
autógyártóit.
A Lear Corporation a Fortune 200 által
minősített vállalat, melynek központi irodája az
USA-ban Michigan államban, Southfieldben
található és 35 országban, 235 telephelyén
üzemeltet gyárakat, munkát adva ezzel több
mint 130.000 alkalmazottnak.

Magyarországon négy telephelyével és több,
mint 5000 alkalmazottal a legnagyobb
vállalatokhoz tartozik. A gödöllői és gyöngyösi
telephelyen kábelköteg gyártás, a móri
telephelyen bőr, szövet és műbőr kivitelű
üléshuzat varrás, a Győri telephelyen ülés
összeszerelés folyik.
Working together and winning together …
as one Lear

A Lear jegyzett vállalatként van jelen a New
York-i tőzsdén, értékpapírjait LEA néven
forgalmazza.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: Szerelő
Középfokú: Raktáros, Vágógépkezelő operátor, Karbantartó, Művezető
Felsőfokú: Termékelemző mérnök, Technológus mérnök, Beszerző, Minőségbiztosítási mérnök,
Műszakvezető, Gyártóeszköz fejlesztő mérnök, Regionális folyamatfejlesztő mérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely: Mérnökség, Quality, Logisztika, Termelés
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Postacíme:
2113 Erdőkertes, Banka u. 6
Tevékenységi területe:
Távközlési hálózat tervezés
Telefon:
+36 (30) 420-7863

Loxton Kft.
www.loxton.hu
loxton@loxton.hu

Kapcsolattartó:
Visnovszky Péter
ügyvezető
loxton@loxton.hu
+36 (30) 420-7863

Cégbemutatkozás
A Loxton Kft. 2002 októberében alakult.
Cégünk fő profilja a távközlési hálózat tervezés.
Olyan munkaerőt keresünk, aki ismeri és
használja az AutoCad nevű programot, jártas a
távközlés területén vagy szeretne azzal
megismerkedni, jól terhelhető és szeretne egy
fiatalos, lendületes csapat tagja lenni.
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Postacíme:
9700 Szombathely, Zanati út 31.
Tevékenységi területe:
autóipar, autóipari beszállító
Telefonszáma:
+36 (94) 588-100

LuK Savaria
Kuplunggyártó Kft.
www.schaeffler.com
karrier.luk.savaria@schaeffler.com

Kapcsolattartó:
Németh Nikoletta
HR Business Partner
nemeth.nikoletta@schaeffler.com
+36 (20) 475-3816

Cégbemutatkozás
„Közösen tartjuk mozgásban a Világot“ –
hangzik
a
Schaeffler
csoport
mottója.
Vállalatcsoportunkat
három
közismert
márkanév, az LuK, az INA és az FAG fémjelzi.
Cégünk, a szombathelyi LuK Savaria Kft. 1997ben kezdte meg a termelést. Az azóta eltelt 19
évben több mint 92 millió darab kuplungtárcsát,
81 millió darab kuplungot és 33 millió darab
kéttömegű lendkereket gyártottunk. A világon
minden tizenegyedik új autó az LuK Savaria által
gyártott kuplunggal kerül felszerelésre.
A 2016-os évben újabb gyártó- és
összeszerelő
sorokat
helyezünk
üzembe
gyáregységeinkben,
valamint
bővítjük
a
termékfejlesztési osztályunkat.
Ezek az új projektek további 300 kolléga
felvételét teszik szükségessé, ezért várjuk
pályakezdők,
illetve
többéves
szakmai
tapasztalattal rendelkezők jelentkezését Az LuK
a Schaeffler csoport egyik kiemelkedő tagja. Az
LuK csoport székhelye a németországi BadWürtenberg tartománybeli Bühl városban
található. Világszerte minden 4. új autóban LuK
tengelykapcsoló
működik.
Legjelentősebb
tevékenysége a gépjárműipari beszállítás,
melynek keretén belül kuplungokat állít elő
személy, illetve haszongépjárművekhez és
traktorokhoz. Termékei között megtalálhatóak a
kéttömegű lendkerekek, hidraulika pumpák
(szervokormány
támogatáshoz,
futómű
kiegyenlítőhöz, befecskendezőkhöz),

www.allasborze.szie.hu

innovatív fokozatmentes sebességváltó vagy
automata sebességváltó rendszer alkatrészek
(multitronic/
Audi;
easytronic/
Opel).
Gyártószalagjairól évente több mint 14 millió
kuplung kerül le személygépkocsik és traktorok
számára, ezenkívül megközelítőleg 5 millió lockup damper (a motor egyenetlenségéből származó
rezgések csillapítására
szolgáló alkatrész)
kuplungot és közel 6,5 millió kéttömegű
lendkereket (ZMS) állít elő, amelyek vagy
közvetlenül az autóipari konszernekhez kerülnek
kiszállításra vagy az utángyártott alkatrészek
piacán kerülnek forgalmazásra.
1996. májusában alapította az LuK
vállalatcsoport a szombathelyi telephelyet
100%-os magyarországi leányvállalatként.
Az építkezés a januári alapkőletételt követően az
év elején kezdetét vette. A próbagyártás
novemberben indult. 1997. év vége: A 7.500 m2es csarnokban, 2 gyártósorral megindult a
termelés az új, legmodernebb technikával
felszerelt szombathelyi gyárban.
2000: Megkezdődött a csarnok bővítése.
2003. Átadták a második üzemcsarnokot, ahol a
forgácsolási, hőkezelési és sajtolási munkák
zajlanak. 2006: Megkezdődött a 2. csarnok
bővítése. 2008: Megkezdődött a 3. csarnok
építése, ahol további gyártósorok kerültek
üzembe helyezésbe.
2012: Befejeződött a 3. csarnok bővítése.
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Postacíme:
3000 Hatvan Turai út 312/57 Hrsz.
Tevékenységi területe:
Logisztikai szolgáltató, raktározás
Telefon:
+36 (37) 544-200

Mader Logisztikai Kft.
www.mader-logistik.de
hu@mader-logistik.com

Kapcsolattartó:
Vilcsek Viktória
kereskedelmi képviselő
viktoria.vilcsek@mader-logistik.com

Cégbemutatkozás
A Mader Logisztikai Kft. az 1873-ban
alapított Johann Mader Logistik leányvállalata. A
magyarországi telephely 2007-ben jött létre.
Jelenleg 350 fő munkatársunkkal igyekszünk a
hét minden napján, órájában megfelelni
ügyfeleinknek. ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal
és ISO 14001 környezetvédelmi minősítéssel
rendelkezünk. Továbbá AEO- tanúsítvánnyal
valamint légiközlekedés védelmi meghatalmazott
ügynöki státusszal is. A logisztikai komplexum
az M3-as autópálya közvetlen közelében, Hatvan
város külterületén helyezkedik el egy 5 hektáros
területen.
A
Mader
cég
hagyományos
középvállalkozásként indult, majd az évek során
nemzetközi szolgáltatóvá és az integrált
logisztika elismert szakértőjévé nőtte ki magát.
Ma a Mader költséghatékony és rendkívül
rugalmas
megoldásairól,
legkorszerűbb
technológiáiról
és
intelligens
logisztikai
koncepcióiról
ismert.
Kiválóan
képzett
szakembereink a logisztikát nem csupán
foglalkozásuknak, hanem hivatásuknak és
szenvedélyüknek is tekintik.

Munkatársaink hatékonysága és eredményessége
elsősorban annak köszönhető, hogy az évtizedek
során
rengeteg
tapasztalatot
gyűjtöttek,
ugyanakkor a logisztikai feladatokat mindig új
kihívásoknak tekintik.
A Mader Kft. legnagyobb értékét az itt
dolgozó jól felkészült munkatársak jelentik, akik
szaktudásukkal és szorgalmukkal a legmagasabb
vevői követelményeket is teljesíteni tudják. A
dinamikus fejlődés csak egy határozott, célratörő
csapat munkájaként valósulhat meg, ezért a cég
kiemelt
figyelmet
fordít
alkalmazottai
kiválasztására, szakmai fejlődésére.
Hatvanban működő logisztikai raktárunkba
keresünk
raktárosokat,
targoncavezető
raktárosokat,
középfokú
és
felsőfokú
végzettséggel, logisztikai szakirányban képzett
munkatársakat. Amennyiben motivál a logisztika
és szeretnél egy nagyszerű csapatban dolgozni,
karriert építeni, látogass el honlapunkra
http://www.mader-logistik.de ahol cégünkről
még több információt gyűjthetsz és küldd el
önéletrajzodat a hu@mader-logistik.com e-mail
címre.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: Targoncavezető-raktáros, Raktáros, Betanított munkás
Középfokú: Logisztikai asszisztens, Logisztikai csoportvezető, Raktárvezető, Projekt koordinátor
Felsőfokú: Logisztikai Manager, QM Manager, Logisztikai részlegvezető, Junior logisztikai
Manager
Gyakorlati, gyakornoki hely: Logisztikai terület
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A Mader Logisztikai Kft. a 1873-ban alapított Johann Mader Logistik leányvállalata. A magyarországi
telephely 2007-ben jött létre. Tevékenységünk a logisztikai szolgáltatás és a raktározás. Jelenleg 350 fő
munkatársunkkal igyekszünk a hét minden napján megfelelni ügyfeleinknek. ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal
és ISO 14001 környezetvédelmi minősítéssel rendelkezünk. Továbbá AEO- tanúsítvánnyal valamint
légiközlekedés védelmi meghatalmazott ügynöki státusszal is. A logisztikai komplexum az M3-as autópálya
közvetlen közelében, Hatvan város külterületén helyezkedik el egy 5 hektáros területen.
A Mader Kft. legnagyobb értékét az itt dolgozó jól felkészült munkatársak jelentik, akik szaktudásukkal és
szorgalmukkal a legmagasabb vevői követelményeket is teljesíteni tudják. A dinamikus fejlődés csak egy
határozott, célratörő csapat munkájaként valósulhat meg, ezért a cég kiemelt figyelmet fordít
alkalmazottaikiválasztására, szakmai fejlődésére.
Amennyiben motivál a logisztika és szeretnél egy nagyszerű csapatban dolgozni és karriert építeni,
látogass el honlapunkra http://www.mader-logistik.de ahol cégünkről még több információt
gyűjthetsz és küldd el önéletrajzodat a hu@mader-logistik.com e-mail címre.

Az alábbi nyitott pozíciókra várjuk a jelentkezéseket:
• minőségügyi mérnök

• logisztikai irodavezető

• logisztikai Manager

• projekt koordinátor

• logisztikai csoportvezető

Német székhelyű mérnökirodánk új budapesti leányvállalatához keresünk

CAD-modellező munkatársat
A cég profilja:
digitális modellek előkészítése energetikai és
egyéb mérnöki elemzésekhez
BIM- modellek felépítése építészeti célokra
tanácsadás „fenntartható építészet” tertületén
Munkavégzés helye:
Egy pár hetes németországi betanulást
követően Budapesten
Főbb feladatok:
digitális 3D épületmodellek felépítése Revit
és/ vagy Allplan szoftverrel
speciális épületfizikai számítások
előkészítése

A munkakör betöltésének feltételei:
építész végzettség (főiskolai vagy egyetemi)
legalább középfokú német nyelvtudás
3D rajzolási tapasztalat CAD szoftverrel
nyitottság új szoftverek elsajátítására
problémamegoldó képesség
önálló feladatvégzés
Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:
német nyelvű önéletrajz
motivációs levél
összeállítás eddigi CAD munkákból
www.bimphsics.com
www.kurz-fischer.de

Anyacégünknél gyakornoki helyek megpályázására is van lehetőség.

Info@bimphysics.de

Postacíme:
2699 Szügy Hársfasor 1.
Tevékenységi területe:
autóipari beszállító
Telefonszáma:
+36 (35) 544-024

Magna
Car Top Systems Kft.
www.magna.com
roofsystems@magna.com

Kapcsolattartó:
Czompa Judit
HR vezető
judit.czompa@magna.com
+36 (70) 607-2471

Cégbemutatkozás
A Magna sikertörténete egy kanadai
garázsban berendezett műhellyel kezdődött,
mára
világszerte
több,
mint
139.000
alkalmazottal dolgozunk több, mint 300
gyárban, több, mint 90 mérnökségi központtal,
29 országban. Miközben a termékek és a
folyamatok innovációja továbbra is egyike a
Magna első számú prioritásainak, az innovatív
gondolkodás és cselekvés gyakorlata már több,
mint ötven éve része a Magna jellemvonásainak.
Arra
törekszünk,
hogy
ösztönözzük
munkatársaink személyes, valamint szakmai
fejlődését, a működési és irányítási filozófiánk a
tisztességes bánásmódra és a törődésre épül.
Tudjuk és valljuk, hogy a munkatársaink
kulcsfontosságúak
a
sikerünkhöz,
és
együttműködve eltökéltséggel és szenvedéllyel
együtt érjük el kitűzött céljainkat. A
munkatársaink jelentik a Magna legnagyobb
értékét, és igyekszünk vonzó környezetet és
feltéteket kínálni, fejleszteni és természetesen
hosszú távra elkötelezni munkatársainkat és
leendő kollégáinkat, hogy kihívásokkal teli, és
elismerésben gazdag környezetben váltsák valóra
személyes karrier céljaikat.

A világ legszélesebb termékkörét kínáló
autóipari cégnél munkát vállalva egy magasan
képzett, egyedi látásmódú csapathoz csatlakozol.
A
Magna
egyedisége
az
egyedülálló
vállalatirányítási rendszerének is köszönhető, a
különböző üzletágakat a vállalati értékrendbe
vetett hit és a szakmai elkötelezettség köti össze
és formálja egy, az autóipar élvonalába tartozó
nagyvállalattá.
A szektorában piacvezető Magna Roof
Systems üzletág tagjaként a Magna Car Top
Systems Kft. prémium kategóriás kabrióautók
textiltetőinek gyártásával járul hozzá a Vállalat
sikereihez,
munkavállalóink
tapasztalatára,
képzettségére, és az egyedülálló technológiára
támaszkodva,
a
legnevesebb
autógyárak
beszállítójaként.
További fejlődésünk, valamint stratégiai
céljaink megvalósításához keresünk műszaki és
gazdálkodási területen képzett, magabiztos
idegennyelv-tudással rendelkező munkatársakat.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Varró, Gépkezelő, Minőségellenőr
Felsőfokú: Minőségbiztosítási mérnök, Tervezőmérnök, Folyamatos fejlesztési mérnök,
Karbantartó mérnök, Diszponens
Gyakorlati, gyakornoki hely: Minőségirányítási, műszaki, logisztikai területek iránt érdeklődő
gyakornokok jelentkezését várjuk vevőszolgálati-logisztikai területekre.
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Postacíme:
1123 Budapest, Alkotás út 23-25.
Tevékenységi területe:
közszolgálat
Telefonszáma:
+36 (1) 225-8778

Magyar Honvédség
www.honvedelem.hu
www.hadkiegeszites.hu
budapest.toborzo@regiment.hu

Kapcsolattartó:
Érsok Béla őrnagy
toborzó részlegvezető
budapest.toborzo@regiment.hu
+36 (1) 225-8778

Cégbemutatkozás
Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

Szerződéses katonai szolgálat

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos
rendszerének fejlesztése megújult. 2012. január
1-jétől megkezdődött a műveleti feladatokra
felkészítendő állomány felvétele.
A tartalékos rendszer nyitott, jelentkezhet
minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgár, aki elkötelezett
a Magyar Honvédség iránt, aki képes és kész
tenni a honvédelem ügyéért, és részt kíván venni
a haza védelmében.
Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot
vállalók polgári foglalkozásuk megtartása, vagy
tanulmányaik folytatása mellett készülhetnek fel
a honvédelmi feladatokra.
Az önkéntes tartalékos katona tényleges
szolgálati ideje alatt illetményben és egyéb
járandóságokban részesül.

A szolgálatvállalás feltételei:
• betöltött 18. életév;
• önkéntes jelentkezés;
• magyar állampolgárság;
• állandó magyarországi lakhely,
• büntetlen előélet;
• beosztásnak megfelelő iskolai végzettség;
• megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság.
A szerződéses katonai szolgálat egy határozott
időre kötött munkajogviszony a Magyar
Honvédséggel, mely alatt a katona illetményben
és egyéb járandóságokban részesül.

További részletes információk megtalálhatók a
www.hadkiegeszites.hu,
www.facebook.com/tartalekoskatona,
honlapokon.

Érdeklődni, jelentkezni kizárólag a Magyar
Honvédség
Hadkiegészítő
és
Központi
Nyilvántartó Parancsnokság alárendeltségébe
tartozó, megyeszékhelyeken található katonai
igazgatási
központoknál,
toborzó
és
érdekvédelmi központoknál, valamint katonai
igazgatási és érdekvédelmi irodáknál lehet.
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság területi szerveinek
elérhetősége,
ügyfélfogadási
időpontjai
megtalálhatóak
a
www.hadkiegeszites.hu
honlapon.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alap- középfokú: szerződéses katonai szolgálat, önkéntes tartalékos katonai szolgálat
Felsőfokú: önkéntes tartalékos katonai szolgálat
www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
3400 Mezőkövesd, Lövői út 35.
3200 Gyöngyös, Gábor Dénes út 2.
Tevékenységi területe:
autóipar
Telefonszáma:
+36 (49) 506-100

Modine Hungária Kft.
www.modine.com

Cégbemutatkozás
Az 1916-ban alapított vállalatunk mára egy
világszerte 7000 főt foglalkoztató konszernné
vált amely 16 országban 30 üzemmel
rendelkezik.
A Modine az Egyesült Államokban,
Mexikóban, Kínában, Indiában valamint Európa
számos országában van jelen gyárakkal, fejlesztő
központokkal. A Modine Hungária Kft. immár
25 éves mezőkövesdi üzeme a konszern
legnyereségesebb európai gyára és BAZ megye
egyik legjelentősebb munkáltatója is. 2008-ban,
zöld mezős beruházásként Gyöngyösön, újabb
üzemünk indult be. Magyarországi gyárainkban
motorolajhűtőt, váltóolajhűtőt, retardereket,
hőcserélőt,
kipufogógáz-visszahűtőt
és
töltőlevegő hűtőket gyártunk olyan nagy nevű
vevőknek, mint a VW és PSA csoport
személyautói és a DAIMLER, MAN, SCANIA,
IVECO,
CATERPILLAR,
DEUTZ,
VOLVO
haszonjárművei.
A Magyarországon gyártott termékek egy
részének fejlesztése is Mezőkövesden történik,
szoros együttműködésben a németországi
fejlesztő központtal.

Kapcsolattartó:
Szokol Attila
HR Generalista
a.szokol@eu.modine.com
+36 (20) 2652-159
Magas színvonalú termékeink előállításához
olyan angolul és/vagy németül kommunikáló
gépészmérnökök jelentkezését várjuk, akik
szívesen végeznek
összetett
és
sokrétű
feladatokat, elkötelezettek a folyamatos fejlődés
és fejlesztés, a magas szintű szakmai tudás
alkalmazása és a csapatmunka iránt egy
nemzetközi szervezetben. A Modine stabil, nagy
múltú multinacionális vállalat amely a „kis
üzemi” struktúrája által ötvözi a családias,
emberközeli szervezeti kultúrát a professzionális
nemzetközi munkakörnyezettel.
Tehetséges munkatársainkat hosszú távon is
képesek vagyunk megtartani magas szintű
vállalati kultúránkkal, egyénre szabott fejlesztési
és karrier tervvel, átlagon felüli képzési
lehetőségekkel,
kiemelkedő
bérezéssel
és
Cafeteria
juttatásokkal,
célprémiummal,
munkába járási és letelepedési támogatásunkkal,
rugalmas munkaidővel, a dolgozók egészségmegőrzését támogató sport lehetőségekkel,
ingyenes egészségügyi szűrő programmal és
népszerű vállalati rendezvényeinkkel.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: fejlesztőmérnök, projektmérnök, folyamatmérnök, minőségügyi mérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely: mérnökségi gyakornok
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Postacíme:
1301 Budapest, Pf. 84.
Tevékenységi területe:
Foglalkoztatás és munkahelymegőrzés
elősegítése, munkanélküliség
mérséklése komplex programokon
keresztül

OFA nKft.
www.ofa.hu

Telefonszáma:
+36 (1) 555-2900

info@ofa.hu

Cégbemutatkozás
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. közel húsz éves tapasztalata
alapján munkaerő-piaci integrációt szolgáló
programokat
valósít
meg.
Fő
célja
a
foglalkoztatás
és
munkahelymegőrzés
elősegítése, innovatív foglalkoztatási formák
támogatása. Tevékenysége négy fő elvhez
igazodik:
1. A nyílt munkaerő-piaci
ösztönzése, támogatása.

elhelyezkedés

2. Elősegíteni a nagy létszámú munkaerőigények
gyors betöltését képzés segítségével a közép- és
nagyvállalatok részére.
3. A nyílt munkaerő-piacon átmeneti likviditási
gondok miatt a meglévő, veszélybe került
munkahelyek megőrzése.
4. A szélesen értelmezett szociális gazdaságban
rejlő
foglalkoztatást
bővítő
lehetőségek
támogatása.
Mindezek
érdekében
eszközrendszert
és
erőforrásokat biztosít a többletfoglalkoztatást,
mu n k a h e l y m e g t a r t á s t
eredményező
kezdeményezésekhez országos szinten.

1.„Vállalkozz Itthon Fiatal!” program a fiatalok
vállalkozóvá válását segíti elő a Középmagyarországi Régióban az Ifjúsági Garancia
Rendszer keretében, így a munkaviszonnyal és
tanulói jogviszonnyal nem rendelkező 18-25 év
közötti (felsőfokú végzettséggel 30 éves korig)
fiataloknak nyújt segítséget. A program
képzéssel,
készségfejlesztéssel,
szakmai
tanácsadással és mentorálással támogatja a
résztvevőket
üzleti
tervük
véglegesítése
érdekében. A program második komponensébe a
maximum 3 millió forintos vállalkozásindítási
tőketámogatásra a programba bevont és végleges
üzleti tervvel rendelkező fiatalok pályázhatnak
10% önrésszel.
vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu
2.”Diplomamentő program” célja a nyelvvizsga
hiányában
diplomával
nem
rendelkező,
államvizsgáját hazai felsőoktatásban teljesített,
de hallgatói jogviszonyban már nem álló uniós
polgárok államilag támogatott nyelvi képzésbe
vonása a diploma átvételéhez szükséges
nyelvvizsga megszerzése érdekében.
diplomamento@ofa.hu
3. „Hivatásos gépjárművezető és buszvezető
képzések”: piacképes szakma megszerzése
állásajánlatokkal
kamionos@ofa.hu

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alap- középfokú: Vállalkozóvá válás segítése; Hivatásos gépjárművezetői képzés álláslehetőséggel
Felsőfokú: Vállalkozóvá válás segítése; Diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése
www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
8000 Székesfehérvár,
Berényi út 72-100.
Tevékenységi területe:
munkaerő kölcsönzés és közvetítés,
bérszámfejtés-outsourcing,
tréningek, diákmunka,
gyakornoki program

Pannonjob Kft.
Pannondiák
Iskolaszövetkezet
www.pannonjob.hu
www.pannondiak.hu
cv@pannonjob.hu
info@pannondiak.hu

Telefonszáma:
+36(22) 533-333, +36(22) 554-170
Kapcsolattartó:
Hajdu Édua
kiemelt ügyfélkapcsolati és marketing
vezető
hajdu.edua@pannonjob.hu
+36 (20) 398-8624

Cégbemutatkozás
Cégünk több mint 20 éves tapasztalattal és
kialakult kapcsolatrendszerrel rendelkezik a
hazai munkaerő-piacon. Célunk, hogy segítsünk
a
hozzánk
forduló
álláskeresőknek
a
végzettségüknek és tapasztalatuknak legmegfelelőbb munkalehetőség megtalálásában és az
eredményes elhelyezkedésben.
Fordulj hozzánk bizalommal, sok jó tanáccsal
szolgálhatunk és személyre szóló tippeket
adhatunk, hogy sikeresen tájékozódj a munka
világának útvesztőiben.

Diákként a Pannondiák Iskolaszövetkezet
által kínált változatos állásajánlatok között
válogathatsz. Fiatalos, dinamikus csapatunk
mindent megtesz annak érdekében, hogy
megtaláld a számodra ideális lehetőséget, melyet
tanulmányaiddal is össze tudsz egyeztetni.
Várunk szeretettel budapesti és vidéki
irodáinkban egyaránt!

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Műszakvezető személyszállítással foglakozó partnercégünknél (Pj3540), Autószerelő,
Autóvillamossági-szerelő, Karosszéria lakatos (Pj4386), Call center operátor (Pj2882),
Fényező (Pj4176), Raktáros/műszakvezető helyettes (PJ4178)
Felsőfokú: Change Management Responsible (Pj2876), Minőségbiztosítási mérnök (Pj4336),
Minőségirányítási koordinátor (Pj3802), Vevői minőségbiztosítási mérnök (Pj4372),
Beszerző (Pj4373), Folyamatfejlesztő mérnök (Pj4371), Beszállítói minőségbiztosítási mérnök
(Pj4370), Folyamatmérnök (Pj4369), Gyártástámogató mérnök (PJ4368)
Diákmunka: Sales&Marketing Trainee (Pj4208), Termékmenedzser gyakornok (Pj3558),
Angolul
jól
beszélő
asszisztens
(Pj4320),
Junior
konzulens
(Pj4341),
Cash Collection Intern DE (Pj4275), HR gyakornok (Pj3733), Kereskedelmi gyakornok (Pj4061),
Marketing gyakornok diabétesz területen (Pj4388), Recepciós, asszisztens (Pj4390)
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Postacíme:
1094 Budapest, Berzenczey u. 9.
Tevékenységi területe:
telekommunikáció
Telefonszáma:
+36 (1) 453-5300

Photel
Kommunikációs Zrt.
www.photel.hu
allas@photel.hu

Kapcsolattartó:
Kiszely András
HR asszisztens
andras.kiszely@photel.hu
+36 (30) 344-5837

Cégbemutatkozás
A
Photel
Zrt.
ügyfélkapcsolati
és
ügyfélszolgálati
megoldásokat
nyújtó,
dinamikusan fejlődő cég, mely szakterületén a
vezető vállalatok egyike, Közép-Kelet Európa
szívében, Budapesten működik.
Olyan üzleti világot szeretnénk építeni, ahol
a legkifinomultabb technika nyújt alapot a
fogyasztókkal való emberi, jó hangulatú és
hatékony kapcsolattartáshoz.
Csapatunk több mint 10 éves nemzetközi
tapasztalattal
rendelkezik.
Szerénytelenség
nélkül állíthatjuk, hogy munkánk — többek
között a folyamatos újításoknak köszönhetően —
világszínvonalú. A Photel csapat kifejlesztette az
Üzleti Folyamat Újítás módszerét, melynek
lényege az üzleti folyamatok felmérése és
fejlesztése annak érdekében, hogy az Ügyfél
Élmény Életciklus még tökéletesebb legyen.
Contact Centerünk több mint 10 nyelven
képes kiszolgálni Partnerei ügyfeleit.

A Photel Európa 100 leggyorsabban növekvő
kis- és középvállalata között található, valamint
szerepel az Európai Üzleti Díjra jelölt vállalatok
között is.
Jelmondatunk: Elégedett Munkavállaló =
Elégedett Ügyfél. Hiszünk abban, hogy egy cég
akkor igazán sikeres, ha munkatársai is
osztoznak a sikerekben. Ötvözzük a magyar kisés középvállalkozások családias hangulatát a
multinacionális vállalatokra jellemző kellemes és
modern környezettel. A munkahelyi stressz
levezetésére kollégáink több lehetőség közül
választhatnak, mint pl. ingyenes sportolási
lehetőség hetente több alkalommal, a szünetek
idején pihenési lehetőség és játékok a külön erre
a célra berendezett relax room-ban, valamint
ingyenes telefonálási és internetezési lehetőség
minden kolléga részére.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: ügyfélszolgálati munkatárs, chat operátor
Felsőfokú: telefonos értékesítő munkatárs, kontroller, HR vezető

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
1162 Budapest. Szénás u. 67.
Tevékenységi területe:
gépész, villamos mérnöki tervezés,
építészet-statika, mérnökszolgálat

Planwork
Tervező és Szolgáltató Kft.
www.planwork.hu
planwork@t-online.hu

Telefonszáma:
+36 (70) 285-7023
Kapcsolattartó:
Tóth Tamás
projektmenedzser
toth.tamas@planwork.hu
+36 (70) 285-7023

Cégbemutatkozás
Több mint 15 éve működő tervező irodánk a
mérnöki feladatok széles skáláját fedi le
tevékenységével. A mérnöki hivatás ranglétráján
is különböző fokokat képviselünk, hiszen a
műszaki rajzolástól a tervezésen keresztül a
komplex projektek összefogásáig kollégáink
minden feladatkörben felkészültek.
Főbb területeink:
Gépészet
Széleskörű szolgáltatást kínálunk a gépészeti
tervezéstől az üzembe helyezésén keresztül a
dokumentációk összeállításáig. Célunk, hogy a
termelést leghatékonyabban segítő és jól
megválasztott műszaki megoldásokon alapuló
gépeket tervezzünk és építsünk a partnereink
megelégedésére. Ügyfeleink csapatával közösen a
helyszínen vagy önállóan a saját irodáinkban
végezzük
tevékenységünket.
Sikeresen
bekapcsolódunk az egyes tervezői részlegek
munkájába is, ezzel megoldva az ott jelentkező
kapacitásproblémákat.

Villamosság
Kis és közepes ipari létesítmények villamos
berendezéseinek műszaki és kiviteli tervezése, és
ezeknek minőségbiztosítása:
• Tanulmánytervek, koncepciótervek készítése
• Műszaki
tanácsadás,
mérnökszolgálati
közreműködés
• Új telepítésű berendezések villamos energia
ellátásának tervezése
• Lakóházak,
épületek
áramellátásának,
világítás
hálózatának
villámvédelmének
tervezése
• PLC programok készítése
• programozás C, C++, Java, PHP, és egyéb
nyelveken
Építészet-statika
Engedélyezési, kiviteli, bontási, felmérési,
vasbeton és acélszerkezeti tervek készítése, az
ötlettől a megvalósításig.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: gépész-villamos technikus, mechatronikus
Felsőfokú: gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, karbantartómérnök,
folyamatmérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely: Villamosmérnök gyakornok
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Postacíme:
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53.
Tevékenységi területe:
foglalkoztatáspolitika

PMKH
Gödöllői Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
http://nfsz.munka.hu
pestmmkgodollo@lab.hu

Telefonszáma:
+36(28)410-175
Kapcsolattartó:
Szabó Zsuzsanna
osztályvezető
szabozsuzsanna@lab.hu
+36(28)410-297

Cégbemutatkozás
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási
Osztálya
küldetésének
tekinti
a
foglalkoztatás
elősegítését, bővítését. Fő feladatunk az aktív
segítségnyújtás
álláskeresőknek,
munkáltatóknak a legmegfelelőbb munkaerő minél
gyorsabb megtalálása, emellett az ellátási és
foglalkoztatási támogatások megállapítása.
Virtuális
Munkaerő-piaci
Portálunk
(www.vmp.munka.hu) az álláskeresők és a
munkaadók gyorsabb, hatékonyabb egymásra
találását
hivatott
elősegíteni.
Az
oldal
szolgáltatása mindkét fél számára ingyenes.
Támogatások illetve komplex, személyre
szabott és egyben a helyi munkavállalási
lehetőségekhez igazodó projektek keretében
valósítjuk meg a munkaerő-piaci integrációt,
továbbá
humán-szolgáltatások
nyújtásával
igyekszünk megteremteni a hátrányos helyzetű
álláskeresők munkavállalásának lehetőségét is:
•
•
•
•
•

egyéni és csoportos tanácsadások
munkatanácsadás
pályatanácsadás
álláskeresési tanácsadás
mentori szolgáltatás

Jelenleg több, az Európai Unió által is
támogatott projektünk fut, amely a hátrányos
helyzetű álláskeresőknek nyújt támogatási
lehetőséget.
VEKOP 8.1.1. „Út a munkaerő-piacra”
A projekt célja egyrészt az álláskeresők és
inaktívak,
tartós
álláskeresők,
gyermekgondozásból a munkába visszatérők, 25-30 év
közötti pályakezdők, 50 év felettiek, az alacsony
iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának
javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének
támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a
verseny-szférába való átlépés elősegítése.
VEKOP 8.2.1 „Ifjúsági Garancia Rendszer”
Célja az, hogy a 25 év alatti, álláskereső
fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban, vagy tanulás
nélkül, illetve segítséget kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A szakképzetlen
fiatalok esetében lehetőséget nyújtunk a
tanulásra, szakképesítés megszerzésére, továbbá
szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat
megszerzésére is.
Támogatási formák:
• bér- és bérköltség-támogatás
• képzés
• vállalkozóvá válás
Komplex vállalkozóvá válási támogatást igénybe
lehet még venni az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány „Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt
keretében is: vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
1146 Bp., Hungária krt. 140-144.
Tevékenységi területe:
iskolaszövetkezet
Telefonszáma:
+36 (1) 432-1280

Prodiák Iskolaszövetkezet
www.prodiak.hu

Kapcsolattartó:
Hegedűs Csaba
operatív igazgató
hegedus.csaba@prohuman.hu
+36 (20) 665-5253

Cégbemutatkozás
A
Prodiák
Iskolaszövetkezet
szolgáltatásainak szakmai hátterét az ország
legnagyobb
magyar
t u l a j do n ú
HR
szolgáltatójával, a Prohuman Kft- vel kialakított
stratégiai együttműködése biztosítja, mellyel
több mint 17 éves diákmunka területén szerzett
tapasztalatot integrál rendszerébe.
A Prodiák Iskolaszövetkezet Prohuman
Diákmunka
márkanéven
áll
Partnerei
rendelkezésére. Kifejezve ezzel, hogy az
iskolaszövetkezetek által nyújtott előnyöket
egyéb HR szolgáltatásokkal összehangolva,
azokkal egységben, nagy üzembiztonságot
garantálva képes munkaerő megoldásokat
biztosítani Megrendelői számára.
A Prohuman Diákmunka nem csupán a
diákmunkából
eredő,
jogszabályok
által
biztosított, kézzelfogható gazdasági előnyöket
nyújtja. Áttekinthető és kiszámítható működési
hátteret biztosít Partnerei számára az ország
legnagyobb
magyar
t u l a j do n ú
HR
szolgáltatójának
(PROHUMAN)
szakmai
felügyeletére,
iránymutatására,
illetve
infrastruktúrájára támaszkodva. A Cégcsoport
vállalkozásainak piaci szerepe stabil pénzügyi
fedezetet biztosít az iskolaszövetkezet pénzügyi
kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Már
a
kezdetektől
foglalkoztunk
diákmunkaerő
„kölcsönzéssel”,
de
a
diákmunkaerő nyújtás, mint szolgáltatás, 2011.
áprilisig a Prohuman Kft. egyik üzletága volt. A
2011-es törvényi változásoknak köszönhetően át
kellett alakítani a szervezeti struktúrát, ennek
eredményeként
megalapítottuk
a
Prodiák
Iskolaszövetkezetet.
Az
Iskolaszövetkezet
alapítása (a törvényi előírásoknak megfelelően) a
Kodolányi János főiskolával együttműködve
2011. április 27-én.
A
Prohuman
Diákmunka
budapesti
központtal dolgozik, ám szinte valamennyi
megye-székhelyen rendelkezik kirendeltséggel.
Partnereink igényeihez igazodva folyamatosan
fejlesztjük szervezetünket. Területi irodáink,
vezetőink biztosítják, hogy helyi igényeket
helyben kezeljünk, ezzel is fokozva a
rugalmasságunkat,
költséghatékonyságunkat.
Munkatársainak száma jelenleg közel 200
fő, akik segítségével az ország egész területén,
magas szinten tudjuk nyújtani szolgáltatásainkat
Ügyfeleink részére.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Adminisztrátor pénzügy terület
Felsőfokú: Kommunikációs gyakornok, Marketing gyakornok, Építész gyakornok
Gyakorlati, gyakornoki hely: Ügyfélszolgálat, Reklámautó sofőr, adminisztrátor - német
Junior
műszaki
projektmenedzser,
Számvitel
gyakornok,
Kontrolling
gyakornok,
Mechatronikai tervezőmérnök, HR gyakornok
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Postacíme:
2170 Aszód, Pesti út 19/a.
Tevékenységi területe:
Autóipari beszállító
Telefonszáma:
+36 (28) 501-100

Richard Fritz Kft.
www.fritz-group.com
allas@fritz-group.com

Kapcsolattartó:
Vajda Diana
HR Generalista
allas@fritz-group.com
+36 (28) 501-181

Cégbemutatkozás
A Richard Fritz GmbH + Co KG egy
nemzetközileg elismert vállalat, mintegy 1320
magasan képzett munkavállalóval, németországi,
szlovákiai és magyarországi telephellyel.
Cégünk a szélvédőüveg körbe fröccsöntésének
specialistája. Profilunkhoz tartozik még a
különböző
gumi,
műanyag
alapanyagú
autóalkatrészek gyártása.
Saját piaci szegmensünkben piacvezetők
vagyunk Európában.
Víziónk:
• Vevőre szabott támogatás világszerte
• Koncentráció a technológiánkba illeszkedő
feladatokra
• Innovatív modulrendszerű logisztikai és
funkcionális megoldások alkalmazása az
autóüvegezés területén
• Elkötelezett, munkájukat felelősségteljesen, a
vevő érdekeit szem előtt tartva végző
munkatársakat alkalmazása
Vállalat sikerének kulcsa munkatársainkban
rejlik.
A
biztonságos
munkakörnyezet,
folyamatos továbbképzés és jól megfontolt
foglalkoztatási politika minden munkatársunk
számára teret biztosít egyéni képességeinek.

A Fritz 1993 óta van jelen Magyarországon.
Az Aszódon lévő gyárat a csoport első
leányvállalataként alapították, mely ma a török
tulajdonban lévő cégcsoport második legnagyobb
gyáregysége, termelési felülete 10.500 m².
A gyár 2015-ban 320 munkatárssal 32
millió euró árbevételt ért el. Tanúsítványaink:
ISO/TS 16949, VDA 6.1, ISO 9001
A telephely a következőkre specializálódott:
• Hőre lágyuló műanyagokkal (TPE, PVC),
EPDM történő fröccsöntés, mely egyedülálló
technológia Magyarországon
• 2-komponensű
fröccsöntés
(PP-TPE-s):
ablakvezető sínek/rögzítő és takaró elemek
integrációja
• 2-komponensű PUR habosítás: oldalszélvédők
nedvesség, por és hangszigetelése
• Ipari, több tengelyes robotok alkalmazása
• Beépülő
alkatrészek
összeszerelése
Munkavállalóink
elkötelezettségének,
precizitásának és innovatív gondolkodásának
köszönhető, hogy a legtöbb neves autógyárat
(többek között az Audi, VW, Seat, Daimler)
hosszú távon stabil partnerünknek nevezhetjük.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: Operátor (betanított munka)
Középfokú: Műszerész
Felsőfokú: EHS Koordinátor, Projektmérnök, Műszerész, Ügyvezetői asszisztens

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.
Tevékenységi területe:
gépjármű-elektronika gyártás
Telefonszáma:
+36 (37) 549-101

Robert Bosch
Elektronika Kft.

Kapcsolattartó:
hr_hatvan@hu.bosch.com

www.bosch.hu/jobs
hr_hatvan@hu.bosch.com

Cégbemutatkozás
Az 1998-ban alapított hatvani gyár ma már a
Bosch
csoport
gépjármű-elektronika
részlegének legnagyobb gyártó központja a
világon. A vállalat fő profilja a globális
cégcsoport Mobilitási megoldások üzletágának
jövőbe
mutató
termékei
közül
vezérlő
elektronikák és szenzorok sorozatgyártása,
ezenkívül prémium kategóriájú gépjárművekhez
készít műszerfalakat.
A
Hatvanban
gyártott
elektronikai
berendezések jelentős mértékben hozzájárulnak
ahhoz, hogy a vezetés még biztonságosabb,
tisztább és gazdaságosabb legyen. Világszerte
már több, mint 500 millió hatvani Bosch
termékkel
szereltek
fel
gépjárműveket.
Termékpalettát tekintve a vállalat stratégiai
célja,
hogy
munkatársai
szakértelmének,
valamint a csúcstechnológiát képviselő gyártási
megoldásainak folyamatos fejlesztésével az

önjáró, balesetmentes és környezetbarát
autózás jövőképében aktív szerepet vállaljon.
Fő
termékek:
követési
távolság
tartóelektronikák
(radar),
erősáramú
hibrid
inverterek, vezetést támogató kamera rendszervezérlők, automataváltó-vezérlők, elektromos
szervokormány-vezérlők, start-stop rendszerek,
elfordulás-szenzorok (ESP) és szenzor premold
egységek,
akkumulátor-szenzorok,
motorvezérlők, teljesítmény-elektronika, fékvezérlők
(ABS), kipufogó gáz szenzor és vezérlő,
részecskeszenzorok, fedélzeti vezérlők, CAN
kommunikációs
készülékek,
feszültségszabályozók,
feszültségátalakítók,
sziréna,
prémium
kategóriás
járművekbe
gyártott
műszerfalak és központi kijelzők

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Hibaelemző technikus, Karbantartó technikus, Szerviztechnikus
Felsőfokú-gazdasági terület: Adatbiztonsági munkatárs, Adószakértő, Beszállítói tervező,
Kontroller, Logisztikai csoportvezető, Projektlogisztikus, Vevői kapcsolattartó
Felsőfokú-műszaki terület: Analizátor mérnök, Beszállítói minőségbiztosítási mérnök,
Folyamatmérnök, Gyártásközi minőségbiztosítási mérnök, Ipari mérnök, Lean koordinátor,
Mérnökségi csoportvezető, Minőségbiztosítási költségreklamáció koordinátor, Minőségbiztosítási
projektvezető, NPI projektvezető, Programozó mérnök, Projektmérnök üzemfenntartási területre,
Projektvezető
terméktámogatás
területre,
Szervizkoordinátor,
Termékfelelős
mérnök,
Teszteléstechnikai mérnök, Vevői minőségbiztosítási mérnök, Villamosmérnök elsőminta-gyártás
területre, PLC folyamatmérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely-gazdasági terület: Asszisztencia, Beszerzés, Dokumentáció, HR,
Kontrolling, Logisztika, Pénzügy
Gyakorlati, gyakornoki műszaki terület: Csomagolás tervezés, Folyamatmérnökség,
Gépgyártás technológia, Gyártástámogatás, Gyártástervezés, Informatika, Ipari mérnökség,
Minőségbiztosítás, Termékmérnökség, Teszteléstechnika
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Minden sikernek megvan
a maga története.

Technikusi karrierlehetőség
„Made by Bosch” – egyet jelent a kiváló minőséggel
A 17 éve alapított gyár ma már a Bosch csoport autóelektronikai divíziójának legnagyobb gyártóközpontja a világon. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. fő profilja vezérlő elektronikák és
szenzorok sorozatgyártása, ezenkívül prémium kategóriájú gépjárművekhez készít műszerfalakat.
Több, mint 5000 munkatársunk mellett, dinamikusan bővülő csapatunkba kvalifikált munkatársakat keresünk. Csatlakozz hozzánk Te is!
Nyitott pozíciók
▶ Hibaelemző technikus
▶ Szerviztechnikus
▶ Karbantartó technikus
Amit elvárunk:
▶ Elektronikai/mechatronikai technikus végzettség
▶ Jó problémamegoldó képesség
▶ Önálló munkavégzés
▶ Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
▶ Stabil, megbízható munkahely ▶ Munkatársaink folyamatos szakmai és személyes
fejlődésének támogatása ▶ Fiatal és innovatív
csapatban zajló munka ▶ Versenyképes juttatási csomag, bónuszok ▶ Cafeteria ▶ Ingyenes
buszjárat ▶ Világszínvonalú technológia

A nagyok között is az elsők vagyunk, ezért a legjobbakat keressük, hogy velük együtt alakítsuk
a jövő mindennapjainak műszaki megoldásait!
A Te sikertörténeted hol kezdődik? Jelentkezz most!
További állásajánlataink: www.bosch.hu/jobs
Robert Bosch Elektronika Kft., 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. e-mail: hr_hatvan@hu.bosch.com
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Minden sikernek megvan
a maga története.

Gyakornoki program
„Made by Bosch” – egyet jelent a kiváló minőséggel
A 17 éve alapított gyár ma már a Bosch csoport autóelektronikai divíziójának legnagyobb gyártóközpontja a világon. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. fő profilja vezérlő elektronikák és
szenzorok sorozatgyártása, ezenkívül prémium kategóriájú gépjárművekhez készít műszerfalakat.
Közel 300 fős gyakornoki csapatunkba új munkatársakat keresünk. Csatlakozz hozzánk Te is!
Területeink:
Gazdasági:
▶ Asszisztencia▶ Beszerzés ▶ Dokumentáció
▶ HR▶ Kontrolling▶ Logisztika ▶ Pénzügy
Műszaki:
▶ Csomagolás tervezés
▶ Folyamatmérnökség
▶ Gépgyártás technológia
▶ Gyártástámogatás
▶ Gyártástervezés
▶ Informatika
▶ Ipari mérnökség
▶ Minőségbiztosítás
▶ Termékmérnökség
▶ Teszteléstechnika

Amit elvárunk:
Folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok nappali tagozaton ▶ Kommunikációs szintű angol/
német nyelvtudás ▶ Önállóság, kezdeményező
készség, rugalmasság ▶ Legalább heti 3 nap
munkavégzés ▶ Legalább 6 hónapos gyakornoki idő vállalása
Amit kínálunk:
▶ Folyamatos munkalehetőség, kezdés egy
hónapon belül ▶ Gyakornoki fizetés
▶ Útiköltség támogatása, ingyenes buszjárat
▶ Képzéseken való részvétel (IT és nyelvtanfolyamok) ▶ Világszínvonalú technológia
▶ Fiatal, dinamikus csapat
▶ Korszerű környezet

A nagyok között is az elsők vagyunk, ezért a legjobbakat keressük, hogy velük együtt alakítsuk
a jövő mindennapjainak műszaki megoldásait!
A Te sikertörténeted hol kezdődik? Jelentkezz most!
További állásajánlataink: www.bosch.hu/jobs
Robert Bosch Elektronika Kft., 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. e-mail: hr_hatvan@hu.bosch.com
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Postacíme:
6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Tevékenységi területe:
mezőgazdasági gépforgalmazás és
szerviz
Telefonszáma:
+36 (30) 627-8052

SZEGÁNA Kft.
www.szegana.hu
szegana1@t-online.hu

Kapcsolattartó:
Nagy Márk
marketing igazgató
nagymark@szegana.hu
+36 (30) 627-8052

Cégbemutatkozás

A SZEGÁNA Kft. immáron 25 éve
foglalkozik mezőgazdasági gépek importjával és
értékesítésével. Az évek alatt szinte teljes
termékkínálatot alakítottunk ki a szántóföldi
növénytermesztéssel és ültetvénytermesztéssel
kapcsolatos gépekkel.

Főbb termékkínálatunk:
McCormick traktorok, Bogballe műtrágyaszórók,
Mascar bálázók, bálacsomagolók és vetőgépek,
Dal-Bo hengerek és talajművelő gépek, Caffini
permetezők,
MetalFach pótkocsik,
Teejet
elektronikás és permetezéstechnikai kellékek,
serrat speciális zúzók, JYMPA altalajlazítók, Celli
talajmarók,
ásógépek
és
forgóboronák,
Konskilde szálastakarmány
gépei, Arvipo
elektromos
metszőollók,
Su p e r T e c h
n e d v ess é g m é r ő k
és
ga b o n a
tárházi
hőmersékletmérők, JE-MA betároló rendszerek,
SYMAGA silók, IRTEC öntöződobok és
szivattyúk,
Chamsa
pivot
és
lineár
öntözőrendszerek…

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Szerviztechnikus
Felsőfokú: Területi képviselő, Értékesítő, Szervizmérnök, Szervizvezető, Szerviztechnikus
Gyakorlati, gyakornoki hely: Ügyintéző, Értékesítő, Szervizmérnök, Szervizvezető,
Szerviztechnikus
Diplomamunka: Igény szerint segítünk

www.allasborze.szie.hu
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A 2000-es évek elején a cég Hidromasszázs Centrum néven egy
5 személyes családi vállalkozásként indult. A tulajdonos 2005-ben
elindította a saját márkás termékek forgalmazását országszerte több
saját - és franchise üzlettel. Ebben az évben fogalmazódott meg,
hogy a Wellis, mint márka, egy a világ minden szegletében ismert
brand lesz az otthoni wellness-kultúrát kedvelők körében. Európai,
illetve világpiacon csak abban az esetben lehet sikeres egy márka,
ha rendelkezik saját tervező és gyártóegységgel, így felépült az első
gyárcsarnok, ahol megkezdődött a beltéri hidromasszázskádak
és kültéri masszázsmedencék hazai gyártása.
A kiemelkedő termékminőségnek és az export tevékenységnek
köszönhetően mára termékeink jelen vannak szinte az összes
európai országban. A megrendelés állomány elérte az évi 5 000
db kültéri jakuzzit, és ez a szám évente csaknem megduplázódik. Ennek kiszolgálásához és a minőség megtartásához elengedhetetlenné vált egy új, 10 000 m2-es, csúcstechnológiás
gyártóegység felépítése, illetve a dolgozói létszám nagymértékű bővítése. Ennek eredményeként akár évi 25-30 000
család élvezheti majd otthonában az új, minőségi, magyar
jakuzzi nyújtotta wellness élményt! A jövő: saját tervezésű
jakuzzival kombinált ellenáramoltatós úszómedence, finnés infraszauna, illetve gőzkabin hazai gyártása.
Légy része Te is a Wellis családjának!

wellis.hu/karrier
job@wellis.hu

Budapest

DABAS
Pest

Postacíme:
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tevékenységi területe:
nyelvvizsgáztatás, szaknyelvoktatás
Telefonszáma:
+36 (28) 522-094

SZIE Zöld Út
Nyelvvizsgaközpont

Kapcsolattartó:
Györe Bence
irodavezető
zoldut@fh.szie.hu
+36 (30) 955-8183

www.zoldut.szie.hu
zoldut@fh.szie.hu

Cégbemutatkozás
A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont 2001-ben
alakult meg a Szent István Egyetem keretein
belül azon célok által vezérelve, hogy
• a hallgatók helyben szerezhessék meg a
diplomához szükséges, és a szakmájuknak
megfelelő
államilag
elismert
nyelvvizsga
bizonyítványt,
• biztosítsuk ezzel az egyetem szakmai megbecsülését és a végzett hallgatók munkaerő piaci
elhelyezkedését,
• országosan is egy kommunikatív szemléletű
szaknyelvi vizsgát ajánljon az érdeklődőknek,
• olyan tudást adjon, ami valós, életszerű
kommunikációs helyzetekre épül, és amit a
piacon is elismernek.
A
Zöld
Út
nyelvvizsga
bizonyítvány
megszerzésével a munkát vállaló azt bizonyítja,
hogy
• a munkavégzéshez kapcsolódóan a tudásterületek széles körében képes hatékonyan
kommunikálni,
• a munkaerőpiacon a leghasznosabb fajta
nyelvtudást sajátította el.

Választható nyelvek, szaknyelvek:
• angol, német és francia nyelv
• gazdasági, agrár és műszaki szaknyelv
Standunkon
érdeklődőt,

várunk

szeretettel

minden

• aki a jövőben szakmai nyelvvizsgát szeretne
tenni,
• aki szakmai nyelvvizsgára szeretne készülni.
Az Állásbörze ideje alatt lehetőség van részt
venni idegen nyelvű próbainterjúnkon, ahol
további hasznos tanácsokkal segítik tapasztalt
kollégáink, hogy a valós állásinterjún jól
felkészülten jelenjen meg, és a maximumot tudja
kihozni magából.
A regisztrált látogatók között a rendezvény
végén kisorsolásra kerül egy díjmentes
nyelvvizsga részvételi lehetőség (középfokon,
tetszőlegesen választott szaknyelvből), 23.800 Ft
értékben, így érdemes a rendezvény végéig itt
maradni!

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: feladatíró (időszakos munkalehetőség számlával)
Gyakorlati, gyakornoki hely: közösségi szolgálat a Szent István Egyetemmel szerződésben álló
középiskolák diákjai számára (adatrögzítés)

www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
3516 Miskolc, Takata út 1.
Tevékenységi területe:
autóipar, légzsákgyártás
Telefonszáma:
+36 (46) 407-900

Takata Safety Systems
Hungary Kft.
www.takata-miskolc.hu
jobs.miskolc@eu.takata.com
takata.hungary@eu.takata.com

Kapcsolattartó:
Laszák Lívia
csoportvezető, képzés és fejlesztés
Liviaetelka.laszak@eu.takata.com
+36 (30) 696-3075

Cégbemutatkozás
A japán TAKATA Corporation vezető
autóipari beszállító vállalat a passzív biztonsági
rendszerek
területén,
termékei
között
szerepelnek a kormánykerekek, légzsákok,
biztonsági övek, gyermek biztonsági rendszerek,
valamint elektronikai termékek, melyeket a cég
a legnagyobb autógyártó vállalatok számára
szállít be világszerte. A tokiói központú TAKATA
cégcsoport jelenleg 56 gyárat működtet a világ
20 országában, 642,8 milliárd Yen (4,7 milliárd
EURO) árbevétellel és Európában közel 15.370,
világszerte pedig 48.755 munkavállalóval, akik
elhivatottan azon dolgoznak, hogy az innovatív
ötleteket valósággá váltsák.
Közös célunk az, hogy a közlekedési
balesetekben történő halálozások számát nullára
csökkentsük. Olyan termékeket fejlesztünk és
gyártunk,
amelyek
révén
az
emberek
biztonságban tudhatják magukat napjaink útjain,
optimális biztonságot nyújtva számukra utazás
közben, számos, mind a vezető, mind a
gyalogosok védelmét szolgáló termékekkel. Az
innovatív technológiák területén évtizedeken
keresztül úttörőként az első biztonsági öveinket
1952-ben gyártottuk, a légzsákok fejlesztését
pedig már 1969-ben elkezdtük.

A TAKATA küldetése innovatív termékek
fejlesztése
a
legmagasabb
minőségi
követelményeknek megfelelően, melyek a vevők
maximális elégedettségét szolgálják.
A mai autóipari társadalomban nem lehet
eleget a biztonságra gondolni. Egy olyan
vállalatként,
amely
biztonsági
öveket,
légzsákokat, gyermeküléseket és más egyéb
életmentő termékeket gyárt, tudatában vagyunk
a társadalom iránti felelősségünknek, és
szeretnénk hozzájárulni közös célként egy
biztonságos világ megteremtéséhez. Ennek
érdekében továbbra is olyan biztonsági
termékeket és rendszereket gyártunk és
fejlesztünk,
amelyekre
számíthatnak
az
emberek. Célunk a TAKATA-nál az, hogy egy
olyan
világban
fejleszthessünk
biztonsági
termékeket, amelyben azok használatára soha
nem lesz szükség, vagyis közlekedési balesetekre
egyáltalán nem kerül majd sor. Ez az az álom,
amelyért minden egyes nap dolgozunk.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Operátor, Teszt technikus, Karbantartó technikus, Raktáros
Felsőfokú: Diszponens, Gyártásindító mérnök, Pirotechnikai biztonsági specialista,
Szerszámmérnök, Karbantartó mérnök, Minőségügyi mérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely: Minőségügy, Gyártás, Fejlesztés, Logisztika, Karbantartás
Diplomamunka: Minőségügy, Gyártás, Fejlesztés, Logisztika, Karbantartás
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Postacíme:
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
Tevékenységi területe:
kiskereskedelem

Tesco
Globál Áruházak Zrt.
www.tesco-karrier.hu.com

Kapcsolattartó:
Kelemen Dóra
Talent Manager
dkelemen@hu.tesco-europe.com
+36 (20) 827-1221

Cégbemutatkozás
A Tesco 1995 óta működik Magyarországon.
Székhelye Budaörsön, a Kinizsi utca 1–3. alatt
található. 209 boltot üzemeltet, amellyel az
ország legnagyobb hipermarket kereskedelmi
láncát építette ki. Több mint 20 ezer
munkatársának biztosít állást, akik közül több
mint 1000 megváltozott munkaképességű
dolgozó - munkatársai 29%-a 30 évnél fiatalabb,
55%-uk a 30-50 éves korosztályhoz tartozik,
16%-uk pedig 50 évnél idősebb.
Ezáltal a Tesco az ország egyik legnagyobb
privát munkáltatója. A magyar gazdaság bruttó
nemzeti termékéhez 1%-kal járul hozzá.
A Tesco Frissdiplomás program
Frissdiplomás
Programunkban
való
részvételed
alatt
megtanítjuk
neked
a
kereskedelem minden szegletét. Tesszük mindezt
azért, mert azt reméljük, néhány éven belül akár
már egy osztály vagy áruház vezetőjeként
számíthatunk Rád. 2016-os Frissdiplomás
programunkba több munkatársat keresünk
Áruházi területre és a Logisztikai központunkba.

Amiért szeretni fogod a frissdiplomás
programot:
• A különböző vezetői és üzleti megbeszélésektől
kezdve, egészen a vásárlókkal való közvetlen
kapcsolatig,
a
rád
váró
tevékenységek
sokrétűsége garantálja, hogy nem lesz két
egyforma napod.
• Kihívásokkal teli fejlődési programon veszel
részt, tiszta karriercélokkal, melyekben végig
támogatunk és melynek során Te is folyamatosan
visszajelzést kapsz a fejlődésről.
• Lehetőséged lesz teljes körű képet kapni,
megismerni egy több ezer négyzetméteres
hipermaret áruház működését az elejétől a
végéig.
• A program teljes ideje alatt egy, a felső
vezetésből kikerülő dedikált mentor fogja
segíteni a fejlődésed, hogy a legtöbbet tudd
kihozni magadból.
• Lehetőséged lesz megismerkedni és együtt
dolgozni a Közép-európai Tesco áruházak
Frissdiplomás gyakornokaival.
• Fejlesztheted vezetői készségeidet.

A kiválasztási folyamat:
Valamennyi programra való jelentkezés első lépése az online jelentkezés és az önéletrajzod
elküldése. Amennyiben önéletrajzod megfelel a pályázati feltételeknek az alábbi kiválasztási lépések
várnak rád:
Online angol nyelvi teszt, telefonos interjú, személyes interjú, pszichometriai tesztek, AC (Assesment
ÁLLÁSAJÁNLAT:
Felsőfokú: Frissdiplomás program – Áruházak:
http://tesco.hu/karrier/allasajanlat/frissdiplomas-program-aruhazak/29078,
Frissdiplomás program – Logisztikai központok:
http://tesco.hu/karrier/allasajanlat/frissdiplomas-program-logisztikai-kozpont/29227

58

Szent István Egyetem Állásbörze, 2016. április 20.

Postacíme:
1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
Tevékenységi területe:
nemzetközi fuvarozás és
szállítmányozás
Telefon:
+36 (1) 421-6666

Waberer's
International Nyrt.
www.waberers.com
info@waberers.com

Kapcsolattartó:
Baksai Réka, Szomszéd Sára
Toborzási és kiválasztási koordinátor
baksai.reka@waberers.com,
szomszed.sara@waberers.com
+36 (1) 421-6666

Cégbemutatkozás
A Waberer's International Nyrt. (Waberer's) a
komplett
rakományok
(FTL)
nemzetközi
fuvarozásának piacvezető vállalata a saját
flottával
szolgáltatást
nyújtó
cégek
szegmensében
Európában
és
piacvezető
Magyarországon a belföldi fuvarozás és komplex
logisztikai szolgáltatások területén. A Waberer's
International Nyrt. által irányított cégcsoport
vállalatai globálisan átfogják a logisztikai
szolgáltatásokat. Tevékenysége kiterjed a
szabványos raklapos áruk nagy távolságokra
történő nemzetközi fuvarozására, a belföldi
száraz és hűtött áruk fuvarozására, raktározására
és disztribúciójára, valamint a nemzetközi
gyűjtőfuvarozásra.
Alapításakor a menedzsmentet az a szándék
v e z é r e l t e,
ho g y
a
f u va ro z á s t ó l
a
szállítmányozásig,
a
raktárlogisztikától
a
gépjárműjavításig
olyan
szakmaspecifikus
vállalatok jöjjenek létre, amelyek – saját
területükön – professzionális tevékenységekre
képesek.

A Waberer's International Nyrt. ennek
köszönhetően a modern értelemben vett
logisztika minden területét magasan képzett
szakemberekkel, az egyes vállalatok közötti
hatékony
együttműködéssel
és
integrált
számítástechnikai támogatással látja el.
A
Waberer's
Európa
fontos
ipari
központjaiban
működő
leányvállalatai
gondoskodnak a megrendelők ország specifikus
igényeinek megismeréséről és kiszolgálásáról.
Jelenleg Franciaországban, Olaszországban, az
Egyesült Királyságban, a Benelux Államokban,
N é m e to rs z á g b a n,
L e n g y e lo rs z á g b a n,
Romániában, Szlovákiában működnek ilyen
vállalatok.
Főbb adatok a Waberer's Csoportról:
• 3400 saját tulajdonú kamion
• évente 400 millió futott km
• 496 millió euró éves árbevétel
• 110.000 m2 korszerű belföldi raktárkapacitás
• 4300 profi gépjárművezető

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: flottairányító diszpécser, szállítmányozási adminisztrátor (angol és/vagy német
nyelvtudással), üzemanyag gazdálkodási ügyintéző, számlázó, kereskedelmi adminisztrátor,
Fizikai területen: autószerelő, karosszéria lakatos, autófényező
Felsőfokú: fuvarszervező üzletkötő (angol vagy francia nyelvtudással), gyűjtőszállítmányozási
fuvarszervező (angol nyelvtudással), kiemelt ügyfélkapcsolati munkatárs (angol és francia vagy
angol és spanyol vagy angol és német nyelvtudással), fuvartervező, belső értékesítő (angol
nyelvtudással), Key Account Manager, Key Account Asszisztens, értékesítési asszisztens
Gyakorlati, gyakornoki hely: kötelező szakmai gyakorlat
www.allasborze.szie.hu
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Postacíme:
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 3.
Tevékenységi területe:
kutatás-fejlesztés

ZerLux Hungary Kft.

Kapcsolattartó:
Vadkerti Zsolt
zs.vadkerti@zerlux.hu
+36 (20) 339-8660

www.zerlux.com
info@zerlux.hu

Cégbemutatkozás

A ZerLux Hungary Kft. 2013-ban kezdte meg kutatás-fejlesztési tevékenységét a lézeres
technológiák területén belül több mint 20 évnyi fejlesztési tapasztalat eredményeként; legfőbb
céljaként a lézerek szénhidrogénipari alkalmazásainak elterjesztését tűzve ki. Az immár
nemzetközileg is dinamikusan fejlődő magyar vállalkozás, páratlan világszínvonalú kutatási, és
fejlesztési lehetőségeket kínál egy egyedülálló iparterületen belül.

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: Gépészmérnök, Villamosmérnök
Felsőfokú: Gépészmérnök, Villamosmérnök
Gyakorlati, gyakornoki hely: Gépészmérnök, Villamosmérnök
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Postacíme:
2600 Vác, Deákvári fasor 16-18.
Tevékenységi területe:
elektronikai berendezések és
alkatrészek gyártása,
lemezmegmunkálás

Zollner Elektronik
Gyártó és Szolgáltató Kft.
www.zollner.de
zev_cv@zollner.de

Cégbemutatkozás
A Zollner vállalatcsoportot Manfred Zollner
alapította 1965-ben. A vállalatcsoport napjainkig
hatalmas méretűvé nőtte ki magát. Mára a
villamos- és elektronikai ipar vezető nemzetközi
nagyvállalatainak partnereként a komplex
termékek fejlesztésében és gyártásában kiemelt
pozíciót tölt be. A világ 15 top EMS (Electronic
Manufacturing Services) szolgáltatója közé
tartozik
és
öt
évtizedes
vállalkozói
tevékenységre tekint vissza. Jelenleg 18
gyáregységgel rendelkezik: 8 gyár található
Németországban, 2 Romániában, 1 Tunéziában,
1 Kínában, 1 az USA-ban, 1 Svájcban, 1 Costa
Ricán, 1 Hongkongban és 2 Magyarországon:
Vácon és Szügyön.
A gyárak tevékenységei három jelentős
üzletág (elektronika, mechanika, autóipar) köré
csoportosulnak: többek között elektronikai
modulok és készülékek, induktív illetve
mechanikai alkatrészek előállítása, fröccsöntött
termékek gyártása, felületkezelés történik
cégünknél. Vállalatunk beszállítóként különböző
termékeket gyárt az ipari elektronikai, autóipari,
számítás- és irodatechnikai, méréstechnikai,
légiközlekedés és haditechnikai,

Telefonszáma:
+36 (27) 500-955
Kapcsolattartó:
Lackner Márta
HR munkatárs
marta_lackner@zollner.de
+36 (27) 500-955

telekommunikáció
és
orvoselektronikai
üzletágakban
tevékenykedő
nemzetközi
partnereinek többek között az IBM, Siemens,
Bosch, Otis, Bombardier cégeknek.
Széles termékskálánkból az alábbiak gyártására
vagyunk a legbüszkébbek: autórádió előlapok,
gépkocsik műholdas navigációs rendszerei,
különböző ipari és szórakoztatóelektronikai
termékek vezérlő- és tápegységei, számítógépek,
nyomtatók
lemezszekrényei,
tekercsek,
pénzszámláló automaták, orvosi műszerek,
vasúti vezérlő szekrények, elektromos autók
gyorstöltő berendezései.
Akik jelentkezését várjuk:
Piacvezető pozíciónk titka munkatársainkban
rejlik, ezért folyamatosan várunk németül
és/vagy angolul jól beszélő mérnököket,
közgazdászokat, akik elkötelezettek szakmájuk
iránt és kedvet éreznek ahhoz, hogy részesei
legyenek egy nemzetközi csapat sikereinek.
Amennyiben szeretne egy stabil, de dinamikusan
fejlődő vállalatnál dolgozni, ahol meglévő
nyelvtudását napi szinten kamatoztathatja,
akkor jelentkezzen hozzánk!
SOLUTIONS FOR YOUR IDEAS !

ÁLLÁSAJÁNLAT:
Alapfokú: elektronikai szerelő (3 műszak), vizuális ellenőr (3 műszak)
Középfokú:
gépgyártástechnológiai
technikus,
elektronikai
technikus,
műszerész,
hegesztő (AWI,CO), targoncavezető, műszakvezető, raktáros, villanyszerelő, karbantartó,
gépbeállító, CNC-hajlító, CNC-stancoló, csiszoló
Felsőfokú: gépészmérnök, villamosmérnök, közgazdász, műszaki menedzser, minőségirányítási
szakmérnök
Gyakornoki hely: minőségirányítási megbízott (Diákszövetkezeten keresztül, min. heti 4 napban)
www.allasborze.szie.hu
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Ön lehet az a jövendőbeli
munkatársam, aki

Mérnökirodánk folyamatosan keres

értékesítőként

villamosmérnök,

gépészmérnök,

mechatronikai mérnök,
segíti a már 19 éve
nyereségesen működő családi
vállalkozásunkat.
Feladatok:
• minőségi elektromos fűtések kereskedése
hazánkban,
(www.tervezok.elektromosfutes.hu)
Elvárások:
• műszaki végzettség (elektromos előny)
• német / angol tárgyalóképes nyelvismeret
• precizitás, pontosság, önállóság
• jó MS Office és Excel ismeret
Mit adunk munkádért cserébe,
milyen lehetőségek vannak?
• Közvetlen vezetői támogatást, szakmai felkészítést,
folyamatos képzési lehetőségeket
• Versenyképes, teljesítményhez kötött fizetést és
forgalomfüggő jutalmat, céges gépkocsit
• Komoly szakmai fejlődési és előrelépési
lehetőség, személyes szakértői státusz
kialakításában
Az új kollégánk beilleszkedését, betanulási tervünk
segíti.
Amennyiben a felsorolt feltételeknek megfelelsz,
találkozzunk az Állásbörzén, vagy küldd el magyar nyelvű
önéletrajzod és motivációs leveled a
czinege.jr@czinege.hu címre.
A munkavégzés helye:
Czinege és Fiai Kft.
Jászberény, Pesti u. 36.
ifj. Czinege Károly
ügyvezető
korszerű elektromos épületfűtés specialista

karbantartómérnök,
folyamatmérnök
kollégákat
hosszú távú vagy projekt jellegű
feladatokhoz.
www.planwork.hu,
planwork@t-online.hu
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