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KÖSZÖNTŐ

Kedves Vendégeink!

Napjainkban, amikor a gazdaság helyzete nem ígér könnyű elhelyezkedési 
lehetőséget a legjobb eredményt elért hallgatónak sem, a munkaerőpiacot jelentős 
kínálattal ellátó egyetemeknek minden lehetőséget meg kell ragadni a diplomák 
hasznosításának elősegítésére. Ezért is rendezi meg évente rendszeresen a Szent 
István Egyetem immár hagyománnyá vált Állásbörzéjét.

Az egyetemekre hárul a karriertudatosság fejlesztése is. Elsődleges feladatunk a 
munkaerőpiacra történő belépést támogató programok szervezése, a hallgatók 
karriertervezésének fejlesztése és sikeres álláskeresési technikák kialakítása is. 
Hallgatóink munkaerő-piaci alkalmazkodó képességét igyekszünk kialakítani hazai 
és külföldi szakmai gyakorlati lehetőségek biztosításával és a munkaadókkal történő 
szorosabb együttműködésekkel egyaránt. Oktatásunk fejlesztésében elsőrendű 
feladatunknak tartjuk a képzés követelményeinek összehangolását a gazdasági élet 
elvárásaival.

A SZIE Állásbörze rendszeres meghirdetésével és lebonyolításával célunk a fiatalok 
elhelyezkedésének segítése. A rendezvényre kezdetektől fogva a térség minden 
álláskeresőjét és munkaadóját is várjuk.

Örömmel tapasztalatuk, hogy idén megélénkült az érdeklődés a SZIE Állásbörzéje 
iránt, ezt a kiállításon jelentkező új munkáltatók és az álláshelyek számának 
növekedése is igazolja.  Az ország távolabbi pontjairól is érkeznek állásajánlatok, annak 
köszönhetően, hogy az egyetemről korábban kikerült, ma már vezető pozícióban 
dolgozó szakemberek bíznak abban, hogy a felnövekvő generációk hasonlóan alapos 
tudás birtokosaivá válnak, mint saját maguk. 

A munkaerőpiacról kapott visszajelzések igazolják, hogy jó úton haladunk. Remélem, 
kiállítóként, látogatóként Önök is ezt tapasztalják majd, és pozitív élményekkel 
térnek majd haza rendezvényünkről!

Dr. Tóth Tamás

egyetemi docens

oktatási rektorhelyettes
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PROGRAM

10.00-10.15 
Megnyitó 
Dr. Tóth Tamás 
oktatási rektorhelyettes 
Szent István Egyetem

Helyszín: Aula

10.00-15.00 
Állásbörze a Szent István Egyetem hallgatói és a térség lakossága számára

Térítésmentes szolgáltatások a látogatók számára:

•	 Önéletrajz-írási tanácsadás

•	 Magyar és idegen nyelvű próbainterjú

•	 Pályaorientációs grafológia

•	 Számítógéppel támogatott pályatanácsadás

•	 Sikeres álláskeresés - Megoldások az álláskeresési problémákra

Helyszín: Aula

Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börze a Szent István Egyetem Gépészmérnöki 
Karának hallgatói számára

Helyszín: Aula folyosó 

11.30 órától

Állásvadászat a szakember szemével 
előadás 

Helyszín: Aula, IV. előadó

13.40 órától

Mondd Te kit választanál?- sikersztorik, tippek, trükkök a való életből 
előadás

Helyszín: Aula, IV. előadó



Szent István Egyetem Állásbörze, 2014. április 02.4

TANÁCSADÁSOK
Önéletrajz-írási tanácsadás 

A sikeres munkakeresés kulcsa a megfelelően megírt önéletrajz, melynek elkészítése az 
álláskeresés első, azonban sokszor legnehezebb része is. A tanácsadás során segítséget nyújtunk 
a pályakezdő, illetve több éves szakmai tapasztalattal rendelkező érdeklődők számára, hogy 
jobban megismerhessék az önéletrajzírás fortélyait.

Magyar és idegen nyelvű próbainterjú

Az interjún való sikeres részvétel az elhelyezkedés, a megpályázott állás megszerzésének 
feltétele. A résztvevők magyar, angol, német és francia nyelvű próbainterjú keretein belül 
saját tapasztalatot szerezhetnek egy tipikus interjúhelyzetről. 

Miért érdemes eljönni?

•	 mert minden résztvevő ajándékba kapja az idegen nyelvi értékelőlapot
•	 mert visszajelzést kap, hogy rendelkezik-e a munkakörhöz szükséges szakmai szókinccsel/

nyelvi kommunikációs készségekkel/nyelvi stílussal
•	 mert a munkakörnek megfelelő szituációs gyakorlattal mérjük a tudását
•	 mert 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 nyelven készült, kinyomtatott önéletrajzát! 
A próbainterjút önéletrajz hiányában nem tudjuk biztosítani!

Pályaorientációs grafológia

A pályaorientációs grafológiai képességvizsgálat, a személyiség mélyebb mozgatóerőinek 
feltárásával, komoly segítséget nyújthat a pályaválasztás gondjaival küzdő fiataloknak, 
pályamódosító felnőtteknek egyaránt. Vizsgálható területek többek között:

•	 Mentális képességek, érdeklődés, kreativitás, logika, stb.
•	 Motorikus képességek; energizáltság, terhelhetőség
•	 Szociális viselkedés, kommunikációs készség; tanulási-, fejlődési képesség stb.
•	 Önmagához való viszony, önértékelés; motivációs bázis stb.

A tanácsadásra jelentkezőktől kérjük, hogy egy A/4 oldalnyi kéziratot hozzanak magukkal. 
Ennek hiányában nem tudjuk biztosítani a tanácsadást! Megértésüket köszönjük!

Számítógéppel támogatott pályatanácsadás

Számítógéppel támogatott 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.

Sikeres álláskeresés - Megoldások az álláskeresési 
problémákra

Már-már szállóigévé vált az álláskeresők körében, hogy „én már mindent megtettem, mégsem 
találok állást”, vagy hogy, „bármit elvállalnék”. Ezekben az esetekben egy konzultáció után 
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kiderülhet, hogy a mindennek is van határa, a bármi pedig nagyon sok feltételhez van kötve. 
Mindez önmagában nem probléma, ha ezek a határok és feltételek tudatos döntés eredményei. 
Az álláskeresés során fellépő elakadások sok esetben a tudatos döntések hiányából, illetve a 
célok tisztázatlanságából erednek.

Álláskeresési tanácsadásaink alatt, az egyéni problémák mellett az elakadások okaira, és azok 
feloldására fókuszálunk.

Állásvadászat a szakember szemével - előadás

Kíváncsi rá, hogy mi alapján választja ki egy személyzetis szakember a beérkező több száz 
önéletrajz közül, hogy kit hív be állásinterjúra?

Érdekli, hogy mik azok a “tipikus” hibák, amik ha belekerülnek pályázati anyagába, biztos, 
hogy borítékolható a sikertelenség?

És mi az az információ, ami segít minket abban, hogy mi legyünk az “ideális jelölt”?

Hogyan viselkedjek egy állásinterjún? Előzetesen készüljek fel a cégből...ez mit is jelent 
pontosan?

Ilyen és még hasonló kérdésekre kaphat választ, ha részt vesz „Állásvadászat egy szakember 
szemével” című előadásunkon.

Időpont: 2014. április. 02., 11:30         Helyszín: SZIE Aula, IV. előadó

Mondd Te kit választanál?- sikersztorik, tippek, trükkök 
a való életből - előadás
„Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget
Mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap át kell írni a régi meséket
Ó, mondd, te kit választanál?
Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot
Mondd, te kit választanál?”
   (Bródy János)

Valami hasonló játszódhat le a HR-es fejében is, amikor keresi a jelöltet egy megüresedett 
pozícióra – bár talán nem ennyire költőien. Mert milyen embert is keresnek?

Az alapkövetelmény, hogy legyen szakmailag kompetens, de ezeken felül legyen határozott, 
céltudatos, kreatív, innovatív, elkötelezett és lelkes… És bizony ezek azok a tulajdonságok, 
amelyeket a legnehezebb megmutatni magunkból csupán a pályázati anyagunkkal.

Mit tehetünk mégis? 

Előadásunkban sikersztorikat, félresikerült próbálkozásokat, tippeket, trükköket osztunk meg 
az Ygen Központ álláskeresési tanácsadói tapasztalatából, és várjuk a hallgatóság ötleteit is 
ebben a témában.

Az Ygen Humánerőforrás Központban az elmúlt 5 évben több mint 600 álláskeresővel illetve 
pályáját keresővel foglalkoztunk, akiknek a 70%-a 6 hónapon belül elhelyezkedett a számára 
megfelelő célállásban.

Válaszd április 2-án az Ygen Központ előadását, hogy legközelebb TE legyél az, akit 
kiválasztanak!

Időpont: 2014. április. 02., 13:40         Helyszín: SZIE Aula, IV. előadó
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Postacíme: 
1093 Budapest Fővám tér 8

Tevékenységi területe: 
egyetemi diákszervezet

Telefonszáma: 
+36/30 813 7838

Kapcsolattartó: 
Rónai Ádám /elnök/

adam.ronai99@gmail.com

+36/30 813 7838

Cégbemutatkozás

Az AIESEC egy nemzetközi diákszervezet, 
amely több mint 120 országban 
tevékenykedik világszerte. Tagjai egy közös 
célért küzdenek: Minél több diáknak legyen 
lehetősége külföldi tapasztalatszerzésre. 

Ha szeretnél új kultúrákat, embereket 
megismerni és élményeket, tapasztalatokat 
szerezni külföldön, vagy csak ki akarod 
próbálni magad egy eddig ismeretlen, új 
környezetben, miközben egy nemzetközi 
csapat tagja vagy, akkor jelentkezz a gödöllői 
AIESEC 6 hetes projektjeinek egyikére. 

Évente több száz diák és frissdiplomás vesz 
részt a programjainkon. Ha TE is szeretnél 
hozzájuk hasonlóan értékes tapasztalatokkal 
gazdagodni ezen a nyáron, ami később előnyt 
jelenthet munkavállalásnál, akkor jelentkezz 
az opportunities.aiesec.org weboldalon. 

Ha pedig tovább információt szeretnél 
rólunk és a projektekről, akkor keress minket 
a fenti e-mail címen, vagy telefonszámon, 
vagy pedig látogass meg minket az Egyetem 
gödöllői főépületében, a negyedik emeleten.  
Tedd felejthetetlenné a nyarat egy külföldi 
úttal!

AIESEC MKE
godollo.aiesec.hu
godollo.aiesec1415@gmail.com

Állásajánlat:
Középfokú: Hat hetes nemzetközi projekt: 
A világ több, mint 120 országa közül 
választhatsz kulturális, közösségi, oktatási, 
környezetvédelmi, jogi, egészségügyi, 
vállalkozásfejlesztési és pénzügyi projektek 
ezreiből.

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Gyakornoki pozíció: Fél éves 
gyakorlati tapasztalatot szerezhetsz több, 
mint 120 országban világszerte kulturális, 
közösségi, oktatási, környezetvédelmi, 
jogi, egészségügyi, vállalkozásfejlesztési és 
pénzügyi projektek ezreiből.
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Postacíme: 
2100 Gödöllő, Haraszti út 3.

Cégbemutatkozás

Az AVON a világ egyik legnagyobb direkt 
értékesítő vállalata. Termékportfóliójában 
megtalálhatók a női és férfi 
dekorkozmetikumok mellett a divat- és 
otthoni  kiegészítő termékek is. 

Ez az a vállalat, amely  egyik kézzel 
szempillaspirállal kifesti a hölgyek szempilláit, 
másik kézzel  megélhetést biztosít,  küzd 
egyrészt az öregedés jelei, másrészt a mellrák 
ellen. Ismeri a tökéletes ajkak titkát, de 
nem fél felszólalni a családon belüli erőszak 
ellen és a nők anyagi függetlenségéért. Ez az 
a vállalat, amely nem csak szépséget hoz a 
világunkba, hanem ki is tágítja azt. A vállalat, 
amely 6 millió Tanácsadót támogat több 
mint 100 országban. Ez az AVON.  128 
éve a szépség, a fejlődés, az optimizmus és 
mindenekelőtt a nők vállalata.

Az AVON egy olyan hagyományokkal 
átitatott vállalat, amely alapvető értékeken 
és elveken alapul, és a víziója, hogy “ annak 
a vállalatnak lenni, ami a legjobban megérti 
és kielégítí a nők termék-, szolgáltatás és 
önmegvalósítás igényeit világszerte”

Az AVON képviselők az élet minden 
területéről és a világ minden sarkából 
származnak. Különböző okuk volt arra, 
hogy tanácsadók legyenek, de a céljuk közös: 
találni egy olyan kereseti lehetőséget, amely 
a mindennapok során nem csak plusz anyagi 
javakat, de kikapcsolódást is jelent számukra.

A koordinátori munkával az AVON vonzó 
üzleti lehetőséget kínál. 

Azok, akik Koordinátorként kívánják építeni 
karrierjüket, vezetőként osztozhatnak az 
AVON sikereiben.

A koordinátori tevékenység a termékek 
értékesítésén és a vevők kiszolgálásán 
túl kibővül további Tanácsadó/nők 
kinevezésével, képzésével és támogatásával

A Koordinátornak lehetősége van:

•	 saját csapat kiépítésére és képzésére,

•	 csapata teljesítményén alapuló 
javadalmazásra

 A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:

 ugyfel.szolgalat@avon.com

AVON Cosmetics
Hungary Kft.
www.avon.hu
ugyfel.szolgalat@avon.com
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Postacíme: 
3143 Mátranovák, Szabadság út 51.

Tevékenységi területe: 
vasúti acélszerkezetek gyártása

Telefonszáma: 
+36/32 548 310

Fax száma: 
+36/32 548 315

Kapcsolattartó: 
Pintér Lilla /HR Generalista/

lilla.pinter@hun.transport.bombardier.com

+36/32 548 322

A Bombardier Transportation világelső 
a vasúti járművek gyártása és a vasúti 
szolgáltatások terén. Termékkínálatunkban 
sokféle vasúti jármű szerepel, melyekhez 
Mátranovákon forgóváz kereteket gyártunk.

Az üzem korszerűsítésének köszönhetően 
javult a munkabiztonság és a 
munkakörülmények. Ma már ez a gyár a 
Bombardier legnagyobb forgóváz kereteket 
gyártó telephelye, ahol több, mint 560 
alkalmazott munkájának köszönhetően 
évente közel 1200 forgóváz keret készül.

A Mátranovákon acéllemezből vágás, hajlítás, 
hegesztés után előállított forgóváz kereteket 
a vállalat franciaországi  és németországi 
gyáraiban szerelik kész forgóvázzá. A vasúti 
járművek számos országban üzemelnek.

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Termelés, Műszaki osztály, Folyamatos fejlesztés

Diplomamunka:
Felsőfokú: Termelés, Műszaki osztály, Folyamatos fejlesztés

Cégbemutatkozás

Bombardier Transportation 
Hungary Kft.
www.bombardier.com
www.transportation.bombardier.hu
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Cégbemutatkozás

Kik vagyunk?

A Bonafarm csoport Közép-Kelet Európa 
egyik legnagyobb, vertikálisan integrált 
élelmiszergazdasági vállalatcsoportja, amely 
a növénytermesztéstől az állattenyésztésen 
át az élelmiszer-feldolgozói és bortermelési 
ágazatig az ország számos településén 
tevékenykedik.  Noha működésünk 
főként Magyarországra összpontosul, 
Romániában és Szerbiában is rendelkezünk 
leányvállalatokkal, és folyamatosan keressük 
a nemzetközi terjeszkedési lehetőségeket. 
Export tevékenységeink révén pedig az 
egész világon jelen vagyunk.

Vállalatainkban közel hatezer ember dolgozik 
azon, hogy munkájuk eredményeként kiváló 
ételekkel és italokkal adhassunk életörömöt 
az embereknek itthon és külföldön egyaránt. 

Miért válassz minket?

Mert egy magyar tulajdonosi háttérrel 
rendelkező cégcsoportban itthon, magyar 
nyelvi környezetben is megvalósíthatod 
nemzetközi karrier szintű álmaid, és 
teremthetsz tartós értéket, illetve válhatsz 
építő részéve egy felgyorsult újítási és 
megújulási folyamatnak. 

Az évi 140 milliárd Ft-os forgalom és 
stabil tulajdonosi háttér révén biztos jövőt 
remélhetsz nálunk, míg vállalataink széles 
ágazati és földrajzi kiterjedtsége sokszínű 
karrier lehetőségeket kínál az ország szinte 
minden pontján. Külföldi terjeszkedési 
terveink révén remélhetőleg egy magyar 
multinacionális csoport létrejöttében 
segédkezhetsz.

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 
mérnökök

•	 állattenyésztési mérnökök
•	 mezőgazdasági gépészmérnökök
•	 takarmányozási mérnökök
•	 állatorvosok
•	 minőségügyi szakmérnökök
•	 élelmiszeripari mérnökök
•	 biológusok, vegyészmérnökök

Jelentkezésedet várjuk a www.
bonafarmcsoport.hu/karrier weboldalunkon. 
Az oldal megtekintésére és önéletrajzod 
felöltésére Internet Explorer böngésző 
használata javasolt.

Bonafarm Csoport
www.bonafarmcsoport.hu



www.allasborze.szie.hu 11

BÁN-AGRO
Hódmezővásárhelyi 800 ha-os szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdaság 1 fő 
munkavállalót keres.

Mezőgazdasági  gép és szerkezetgyártással foglalkozó cég keres gépésztervező mérnököt. 

Fényképes szakmai önéletrajzot a fizetési igény megjelölésével a hodmezovasarhely2014@
gmail.com címre kérem eljuttatni.

Bővebb információért, keresse fel honlapunkat: www.ferroflex.hu

Feladatkör:

•	 termelési folyamatok irányítása és 
ellenőrzése

•	 növényállomány fejlődésének 
nyomonkövetése

•	 növényvédelmi munkák irányítása és 
ellenőrzése

•	 permetezési napló vezetése
•	 támogatási és egyéb más nyomtatványok 

kitöltése
•	 jelenléti nyilvántartás kezelése
•	 földhivatali és falugazdászi ügyintézés
•	 alkatrészbeszerzés
•	 alkalmazottak munkavégzésének 

ellenőrzése

Elvárások:

•	 növényorvosi, agrármérnöki vagy 
gépészmérnöki felsőfokú végzettség

•	 B kategóriás jogosítvány
•	 nagy munkabírás és terhelhetőség
•	 önállóság, talpraesettség
•	 informatikai eszközök készségszintű 

alkalmazása

Előnyt jelent:

•	 termelésben szerzett gyakorlati 
tapasztalat

Leendő munkatárs feladatai: 

•	 tervezői munkák ellátása (elsősorban 
traktorra szerelhető homlokrakodók és 
munkaeszközeik)

•	 műszaki dokumentációk összeállítása
•	 helyszíni mérések elvégzése 3D-s 

mérőkarral
Jelentkezővel szembeni elvárásaink:

•	 gépészmérnöki végzettség vagy végzés 
előtt álló gépészmérnök hallgató

•	 3D-s tervező program ismerete

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

•	 angol vagy német nyelvtudás
•	 Autodesk Inventor tervezőprogram 

ismerete
•	 mezőgazdasági gépek tervezésében 

szerzett gyakorlat

Amit nyújtani tudunk:

•	 lakhatási lehetőség

Munkavégzés helye:

•	 Lengyeltóti (Somogy megye)

Jelentkezés az állásra:

•	 allas@ferroflex.hu  e-mail címre várjuk.







Szent István Egyetem Állásbörze, 2014. április 02.14

Postacíme: 
3000 Hatvan, Sport utca 2.

Tevékenységi területe: 
logisztikai szolgáltatás

Telefonszáma: 
+36/37 200 201

Fax száma: 
+36/37 200 299

Kapcsolattartó: 
Endrei Enikő /toborzási felelős/

toborzas@oxylane.com

+36/37 200 278

Cégbemutatkozás

Sport, fiatalos csapat, szakmai fejlődés és 
karrierlehetőség!

A nemzetközi Decathlon csoport ma 
50 000 munkatárssal dolgozik a világ 19 
országában. A 37 éves múltra visszatekintő 
francia központú társaságunk 4 kontinensen 
megtalálható 730 Decathlon áruházával, 
valamint saját márkáival (Quechua, 
Tribord, Kipsta, Domyos, Inesis, Geologic 
stb.) Európában piacvezető helyen áll a 
sportszerek forgalmazása, tervezése valamint 
gyártása terén, és tovább folytatja fejlődését a 
nemzetközi versenyben.

Magyarországon 2005 óta 16 Decathlon 
áruházzal van jelen. Hazánkban 2010-
ben nyílt meg a közép-kelet európai 
áruházainkat ellátó regionális logisztikai 
központunk, ahonnan jelenleg négy ország 
harminc áruházába szállítunk termékeket. 
Az anyavállalat tervei között két további 
ország és tíz új áruház 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 és logisztikai részlegvezetőket 
keresünk.

A jelen raktárosai közül kerülnek ki a majdani 
részlegvezetők, a részlegvezetők közül pedig 
a majdani logisztikai központ igazgatója.

Négy elengedhetetlen értékünk:

vitalitás, őszinteség, felelősségtudat és 
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

Pályakezdők és diákok jelentkezését is 
várjuk!

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

Állásajánlat:
Alapfokú: raktáros, targoncavezető raktáros

Középfokú: raktáros, targoncavezető 
raktáros

Felsőfokú: logisztikai részlegvezető (jó 
angol nyelvtudás feltétel, francia nyelvtudás 
előnyt jelent)



www.allasborze.szie.hu 15

Postacíme: 
1113 Budapest, Pannónia u. 53/a

Kapcsolattartó: 
Rádóczi Zsuzsa /értékesítő/

radoczi.zsuzsa@dendrit-mentor.hu

Cégünk a Dendrit Mentor Kft mérnöki 
tevékenységgel, és CNC frogácsolással 
foglalkozik. Egyedi kis és középszériás 
gyártással foglalkozunk.

Gépparkunk CNC megmunkáló 
központokból, huzalszikra forgácsoló 
gépekből, CNC esztergákból áll.

Állásajánlat:
Középfokú: CNC forgácsoló (marós, esztergályos, köszörűs)

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Középfokú: Gépészmérnök hallgatók számára biztosítunk gyakorlati helyet

Diplomamunka:
Középfokú: Várjuk azon hallgatók jelentkezését, akik szeretnék diplomamunkájukat 
gépgyártás és tervezés munkakörben írni

Cégbemutatkozás

Dendrit Mentor Kft.
www.dendrit-mentor.hu
dendritmentor@t-email.hu



Szent István Egyetem Állásbörze, 2014. április 02.16

Postacíme: 
1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 1

Tevékenységi területe: 
munkaerő közvetítő

Telefonszáma: 
+36/1 323 2565

Fax száma: 
+36/1 386 8096

Kapcsolattartó: 
Birtók Mihály /toborzási munkatárs/

mihaly@dunarapszodia.hu

+36/1 323 2565

Állásajánlat:
Középfokú: Felszolgáló, szobalány, konyhai kisegítő,  szakács

Felsőfokú: Recepciós, programszervező

Cégbemutatkozás

ÜDVÖZLÜNK A FEDÉLZETEN! NÉZZ, 
BÖNGÉSSZ, LÉGY NAPRAKÉSZ!

 

Duna Rapszódia Kft. 1994 óta működő, 
dinamikusan fejlődő munkaerő toborzó 
vállalkozás. Célunk, hogy jelentkezőink 
számára kiemelkedő kereseti lehetőséggel, 
nívós vendéglátói munkalehetőségeket 
biztosítsunk folyami-óceánjáró hajókra, 
valamint szárazföldi hotelekbe. Partnereink 
által biztosított álláslehetőségek világszerte 
elfogadott és elismert referenciával 
szolgálnak.

A Duna Rapszódia Kft. 4 és 5 csillagos, 
folyami szálló hajókra angolul - de főként 
németül vagy franciául beszélő pályázókat 
keres, felszolgáló, báros, szakács, konyhai 
kisegítő, szobalány, recepciós, matróz, 
gépész, kormányos munkakörökbe a Duna- 
Rajna-Szajna útvonalon. Az elérhető 
keresetek a munkaszerződést kínáló cégtől 
is függnek. A havi bérek általában a nettó 
750-1400 eurós sávban mozognak. A 
munkákra náluk jellemzően egy csoportos 
tájékoztató meghallgatásával, majd egy 
személyes, a nyelvtudást is tesztelő interjút 
követően lehet jelentkezni. A második 
kör már a megbízó cégé: az idáig eljutókat 

akár már személyesen hallgatja meg a 
cég képviselője. Nem árt tudni: a válság 
kezdete óta a megbízók érzékelhetően 
sokkal körültekintőbben válogatnak a 
jelentkezők között. Így ma már jellemzően 
azok pályázhatnak sikerrel egy-egy ilyen 
pozícióra, akik nyelvtudásuk szintje, előzetes 
szakmai tapasztalataik és személyiségük 
alapján minden kétséget kizáróan meg 
tudják arról győzni az interjúztatót, hogy ők 
a feladatra a legalkalmasabbak. 

A tájékoztató előadás időpontjai: Minden 
hétköznap 14.00-órai kezdettel a budapesti 
irodánkban!

A tájékoztató helyszíne: Duna Rapszódia 
Kft. Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.

 Mit hozz magaddal a tájékoztatóra: Idegen 
nyelvű szakmai önéletrajzod fényképpel 
ellátva, szakmai bizonyítványod, egyéb 
bizonyítványaidat, referencia leveleid 
(amennyiben rendelkezel vele), útlevél és 
születési anyakönyvi kivonat fénymásolata.

Várunk szeretettel:

Duna Rapszódia Kft. csapata

www.dunarapszodia.hu

Duna Rapszódia 
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
www.dunarapszodia.hu
info@dunarapszodia.hu





Szent István Egyetem Állásbörze, 2014. április 02.18

Postacíme: 
1137 Budapest, Katona József u. 15.

Tevékenységi területe: 
munkaerő közvetítés, diákmunka

Telefonszáma: 
 +36/1 225 1533

Fax száma: 
+36/1 700 1631

Kapcsolattartó: 
Csendes Alexandra /marketingasszisztens/

marketingasszisztens@eucsoport.hu

+36/30 993 1183

Cégbemutatkozás

Az EU-Csoport a hazai és nemzetközi 
munkaerőpiac meghatározó képviselője. 
A cégcsoport tagjai egymást támogatva, a 
toborzás, kiválasztás procedúrájától kezdve 
az adminisztráción át a bérszámfejtésig, 
jogszerű és költséghatékony megoldásokat 
kínálnak a megbízóknak, legális feltételeket 
nyújtanak a munkavállalóknak.

Az EU-DiákOK Iskolaszövetkezet 
jóvoltából nappali tagozatos hallgatói 
jogviszonnyal alapozhatod meg jövődet már 
a diákéveid alatt, az EU-Jobs Kft. révén pedig 
gyakornokként, frissdiplomásként kerülhetsz 
új pozícióba, vagy építhetsz nemzetközi 
karriert. Mindezeken felül részt vehetsz az 
Európai Unió által finanszírozott önkéntes 
programokban, melynek keretében az Unió 
biztosítja Számodra a havi zsebpénzt. 

EUDiákOK 
Iskolaszövetkezet -
EU-JOBS Kft.
www.eudiakok.hu
www.eujobs.hu
ugyfelszolgalat@eudiakok.hu

Diákmunka:
Bolti kisegítés gödöllői üzletnyitásnál
Toborzás budapesti telefonos munkákra
Otthonról végezhető lengyel fordítói munka
Jogi gyakornok- ügyvédjelölt
Junior értékesítő az Eucsoportnál
Eujunior_er  dokumentumkezelés bankban
Call center vezetői lehetőség nem csak 
diákoknak!  
Marketing és projektmenedzseri asszisztens
Pszáf vizsgával rendelkezőket keresünk - kiemelt 
bérezés
Hostesseket keresünk regisztrációra

Felnőtteknek szóló állásajánlatok:
Asszisztens - kintlévőség kezelési területre 
(Budapest)
Értékesítési asszisztens (Budapest)
Ügyfélkapcsolati referens (Budapest)
Könyvelői asszisztens (Budapest)
Bérszámfejtő -TB ügyintéző (Budapest)
Adminisztrátor -Hard behajtás területre 
(Budapest)

HR koordinátor az EU-DiákOKnál (Budapest)
Projekt koordinátor az EU-DiákOKnál 
(Budapest)
German speaking Area Sales Representative 
(Budapest)
English speaking Business Development 
Manager (Budapest)

Nemzetközi munkalehetőségek:
Fitness és childcare instructor (Spanyolország és 
Görögország)
Commis de rang/Demichef de Rang 
Németországa április-májusi kezdéssel
Kisegítő személyzet németországi szabadidő- és 
állatfarmra
Ausztriai  a\’la carte étterem be felszolgálót 
keresnek
Németországi bio kávézóban szakács és 
felszolgáló pozíció
Németország i tengerparti étterem 
szendvicskészítőket és –árusítókat, szakácsokat, 
konyhai kisegítőket és felszolgálókat keres
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Postacíme: 
2105 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Tevékenységi területe: 
munkaerő-szolgáltatás

Telefonszáma: 
+36/28 516 520

Fax száma: 
+36/28 516 521

Kapcsolattartó: 
Bocsi Nelli /projektvezető/

bocsi.nelli@furgediak.hu

+36/70 450 4694

DOLGOZZ A JÖVŐDÖN!

Ha unod már, hogy nincs pénzed, ha tudod, 
hogy a munkatapasztalat hasznodra válik,

CSATLAKOZZ A FÜRGE DIÁK 
ISKOLASZÖVETKEZETHEZ!

A Fürge Diák Iskolaszövetkezet a 
legnagyobb országos hálózattal rendelkező 
iskolaszövetkezet. 1994-es alapításunk óta 
ma már több mint 30.000 tagot számlálunk. 
Két évtizedes tapasztalatunkkal segítjük 
munkaadók és munkavállalók találkozását. 
Küldetésünk, hogy hidat képezzünk a 
munkavállalók és a munkaadók azon 
csoportjai között, akik külső körülmények 
miatt egyébként nem, vagy csak rosszabb 
feltételekkel találnának egymásra.

Különös figyelmet fordítunk a fiatalok 
tapasztalatszerzési és elhelyezkedési 
lehetőségeire. Ehhez olyan minőségi 
munkaerő-szolgáltatást biztosítunk, 
amely erkölcsi tartásra és komoly szakmai 
tudásra épül, és a teljesített szolgáltatásaink 
egyaránt szolgálják megrendelőink és 
fiatal munkavállalóink érdekeit. Ez a 
számokban is megmutatkozik, évente 
25.000 diák munkavállalót foglalkoztatunk, 

2.600.000.000 Ft diák munkabért fizetünk 
ki. Célunk, hogy a munkát kereső diákok 
tanulmányaik alatt is betekinthessenek 
a munka világába, ahol leendő 
munkaadóját megtalálhatja. Változatos 
munkalehetőségeink biztosítják a nebulók 
számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 
tapasztalatszerzést, mely komoly segítséget 
jelenthet leendő karrierjük első lépéseihez.

Iskolaszövetkezetünk kiemelten fontosnak 
tartja a társadalmi felelősségvállalást. Erről 
már tanúbizonyságot tett, 2011-ben 
CSR Hungary díjjal jutalmazták eddigi 
legkomplexebb,  „Munkaerő-piaci kalauz” 
elnevezésű programunkat, mely számos 
diáknak segített már a munkavégzéssel 
kapcsolatos legfontosabb jogaiknak és 
kötelességeiknek elsajátításában.

A társadalmi felelősségvállalás azonban 
nem ér véget a munka világával, a kultúra, 
az emberi és társadalmi értékek őrzése 
ugyanolyan célunk, mint a generációk közti 
akadályok elhárítása. Ezért is csatlakoztunk, 
hogy érdekes és hasznos projektekkel 
tegyünk együtt az Y-közösség épüléséért, a 
diákok jövőjéért!

Állásajánlat:
Alapfokú: árufeltöltő, pénztáros, 
adminisztráció, gépkezelő kisegítő, 
adatrögzítő, csomagoló

Középfokú: fordító, adatbázis kezelő, 
számítógépes tervező, HR asszisztens, 

értékesítő

Felsőfokú: minőségellenőr

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Középfokú: IT gyakornok, mérnök 
gyakornok

Cégbemutatkozás

Fürge Diák 
Iskolaszövetkezet
www.furgediak.hu
godollo@furgediak.hu



Szent István Egyetem Állásbörze, 2014. április 02.20

Postacíme: 
2100 Gödöllő,  Dózsa György út 28.

Tevékenységi területe: 
biztosítási szolgáltatás

Kapcsolattartó: 
Nagy József és Bereczki László 
/ügynökségvezető/

jozsef.nagy@generali.hu  
laszlo.bereczki@generali.hu

+36/20 916 2399  
+36/20 315 6633

Cégbemutatkozás

A Generali Biztosító Magyarország egyik 
vezető biztosítótársasága, a nemzetközi 
Generali Csoport tagja. A Generali Csoport 
Európa egyik legnagyobb biztosítási 
szolgáltatója, valamint az első számú 
életbiztosító Európában. A világszerte 80 
ezer alkalmazottat foglalkoztató és több mint 
60 országban 65 millió ügyféllel rendelkező 
Generali Csoport piacvezető szerepet tölt 
be Nyugat-Európában és egyre fontosabb 
szereplője a közép-kelet-európai és ázsiai 
piacoknak.

A Generali Biztosító célja, hogy tevékenyen 
óvja, és jobbá tegye az emberek életét, 
ehhez testreszabott és elérhető biztosítási 
megoldásokat nyújt. 

A Generali Biztosító mint munkaadó:

•	 hosszú távú, kölcsönös bizalmon alapuló 
szerződést köt munkatársaival.

•	 nem csupán munkaadó, megbecsüli 
munkatársait. Támogatja a sokszínűséget. 
Befogadó és támogató munkahelyi 
környezettel ösztönözi a folyamatos 
tanulást és fejlődést. Munkatársainak 
fejlesztése hosszú távú fennmaradásának 
a záloga.

•	 nem csak beszél róla, de tesz is a 
közösségekért. Erős, fenntartható 
partnerségben működik együtt a 
különböző üzleti csoportokkal és civil 
szervezetekkel.

•	 nem csak ígérget, teljesíti is vállalásait. 
Hosszú távú, kölcsönös bizalmon 
alapuló kapcsolatot ápol ügyfeleivel 
és partnereivel. Megbízható piaci 
szereplőként betartja ígéreteit.

•	 nem zárkózik el, nyitott a világra. 
Kíváncsi és lelkes emberek alkotják 
a Generali csapatát, akik nyitottan 
és innovatívan szemlélik a világot. 
A Generali Biztosító elfogadja a 
kihívásokat, szereti a dolgokat több 
oldalról is megvizsgálni, hogy piacai 
legjobb megoldását dolgozza ki. 

•	 Ugyanakkor a Generali Biztosító 
munkatársaitól is megköveteli a magas 
színvonalú szakmai tudást, az új 
ismeretek iránti nyitottságot és a magas 
szintű teljesítőképességet. Ezekhez 
a követelményekhez a céloknak 
tökéletesen megfelelő képzési rendszert 
és reális díjazást párosít.

Generali  Biztosító Zrt.
www.generali.hu

Állásajánlat:
Felsőfokú: tanácsadó partner, értékesítő

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: gyakornoki hely 

Diplomamunka:
Felsőfokú: diplomamunka
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Postacíme: 
2100 Gödöllő, Szilhát út 53.

Telefonszáma: 
+36/28 410 175

+36/28 410 297

Kapcsolattartó: 
Szabó Zsuzsanna /kirendeltségvezető/

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, így a Gö-
döllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltsége is küldetésének tekinti a foglalkoztatás 
elősegítését, bővítését. Feladataink közé tarto-
zik az aktív segítségnyújtás az álláskeresőknek 
és munkáltatóknak a megfelelő munkahely és a 
legalkalmasabb munkaerő minél gyorsabb meg-
találásában, valamint az ellátási és foglalkoztatási 
támogatások megállapítása.

Az álláskeresők részére kirendeltségünk álláske-
resési támogatások megállapításával, folyósításá-
val kapcsolatos hatósági tevékenységeket végez: 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély, álláskereséshez kapcsolódó költségtéríté-
sek megállapítása tartozik feladataink közé. Tá-
mogatások, illetve komplex, személyre szabott, 
és egyben a helyi munkavállalási lehetőségek-
hez igazodó projektek keretében valósítja meg a 
munkaerő-piaci integráció fellendítését, továbbá 
humán szolgáltatások nyújtásával igyekszik meg-
teremteni a hátrányos helyzetű álláskeresők mun-
kavállalásának lehetőségét is. 

A humán szolgáltatások körébe tartoznak a kü-
lönféle egyéni és csoportos tanácsadások, úgy-
mint: munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláske-
resési tanácsadás, ill. helyi (térségi) foglalkoztatási 
tanácsadás. A mentori szolgáltatás egyfajta humán 
segítői tevékenységet rejt magában folyamatos, 
személyre szabott tanácsadás formájában, az ügy-
fél hosszú távú céljainak megvalósulását tartva 
szem előtt. 

Az elmúlt években komoly fejlesztések történtek 
a szervezeten belül a felhasználóbarát szolgáltatá-

sok biztosítása érdekében. 2013-tól már elérhető 
az elektronikus kapcsolattartás lehetősége, vala-
mint a Virtuális Munkaerő-piaci Portál (www.
vmp.munka.hu) is, mely az álláskeresők és a 
munkaadók gyorsabb, hatékonyabb egymásra ta-
lálását hivatott elősegíteni. A portálon megjelenő 
hirdetések hitelesek és szakmailag ellenőrzöttek. 
Az oldal az álláskeresők és munkáltatók számára 
is ingyenes. 

•	 Munkáltatóként megfelelő munkaerőt ke-
res?

•	 Elvesztette állását? 
•	 Hosszú ideje keresi a megfelelő állást, de 

nem tud elhelyezkedni? 
•	 Fejlesztené álláskeresési technikáit? Megosz-

taná egy szakemberrel problémáit? 
•	 Szeretne regisztrált álláskereső lenni? Állás-

keresési járadékot igényelni?
•	 Szívesen részt venne munkaerőpiaci prog-

ramban, átképzésben?
•	 Hasznos munkaügyi tanácsokra vágyik? 

Kirendeltségünkön dolgozó kollégáink szak-
mailag felkészülten és elkötelezetten segítenek 
Önnek, hogy minél hamarabb visszatérhessen a 
munkaerőpiacra!

Forduljon hozzánk bizalommal! 

A munkaügyi szervezettől igényelhető támoga-
tásokról további részletes információ olvasható 
a www.munka.hu oldalon. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Mun-
kaügyi Kirendeltségének közvetlen e-mail címe: 
pestmmkgodollo@lab.hu

Bemutatkozás

Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

pestmmkgodollo@lab.hu
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Postacíme: 
7632 Pécs, Móra Ferenc u.72

Tevékenységi területe: 
gépgyártás

Telefonszáma: 
+36/72 501 200

Fax száma: 
+36/72 501 850

Kapcsolattartó: 
Borka-Schmidt Szilvia /Hr csoportvezető/

szilvia.schmidt@hauni.comCégbemutatkozás

A  Hauni Hungaria nemzetközi tevékenységet 
folytató gépgyártó vállalat a Dél-Dunántúlon, 
egy olyan régióban, ahol a gépgyártás nagy 
hagyománnyal rendelkezik. Az előd Sopiana 
gépgyár 1994-ben vált a hamburgi Hauni 
Maschinenbau AG leányvállalatává, s így a 
Körber-csoport tagjává.

Mintegy 1000 dolgozó kiváló minőségű 
berendezések és termékek széles választékát 
állítja elő 45 000 négyzetméternyi 
gyártóterületen a dohányipar számára. 
A nemzetközi Körber-csoport második 
legnagyobb telephelye és a régió legnagyobb 
munkaadója vagyunk. Fiatal konstrukciós 
csapatunk közel hatvan munkatársával 
mérnöki szolgáltatást kínál a konszern 
vállalatainak. 

A Hauni Hungaria Kft. kiemelkedő szakmai 
fejlődési lehetőséget és versenyképes 
juttatásokat biztosít munkatársai számára.

Tudjuk, hogy a sikerhez a korszerű 
technológiákon és innovatív megoldásokon 
kívül legalább ennyire fontos a munkatársak 
szakmai felkészültsége, naprakész tudása. 
Ezért a Hauni Hungaria Kft-nél lehetőséget 
kínálunk azon szakemberek számára, 
akik változatos, komoly szakmai munkát, 
kreativitást igénylő feladatokat és nemzetközi 
tapasztalatszerzést keresnek.

A tervezéstől a termelésig. Az igényes 
egyedi daraboktól a komplex gépekig 
és berendezésekig. Bármilyen széles is a 
spektrum, egyetlen minőséget ismerünk a 
legjobbat.

Az egyedi gépgyártás speciális szakmai tudást 
igényel, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az új 
munkatársak felkészítésére, a sajátos gyártási 
technológiák elsajátítására. 

Hauni Hungaria 
Gépgyártó Kft.
www.hungaria.hauni.com

Állásajánlat:
Középfokú: Áruátvételi minőségellenőr, 
Diszponens beszerző, Gyártáselőkészítő

Felsőfokú: Konstruktőr, 
Lemeztechnológiai konstruktőr, 
Konstruktőr csoportvezető, Konstruktőr 
csoportvezető (lemeztechnológia)

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Felsőoktatásban résztvevő 
hallgatók számára kötelező gyakorlat. 

Szakterületek: forgácsolás, lemezalakítás-
hegesztés, szerelés. 

Konstrukciós gyakorlat a gyártóüzemi 
gyakorlat után lehetséges.

GYAKORNOK: felsőfokú oktatásban 
résztvevő, szakmai gyakorlatát már teljesített 
hallgatók jelentkezését várjuk. 

Foglalkoztatás:4 órás határozott idejű 
szerződés.

Diplomamunka:
Felsőfokú: Egyeztetés igény szerint



www.allasborze.szie.hu 25

Postacíme: 
1146 Budapest, Cházár András u. 2/d. 6. emelet 
601-602.

Tevékenységi területe: 
munkaerő-kölcsönzés és közvetítés

Telefonszáma: 
+36/1 878 0145

Fax száma: 
+36/1 878 0160

Kapcsolattartó: 
Werle Barbara /HR Campus divízió vezető/

werle.barbara@hrcv.hu

 +36/30 841 6227

A HRC Group magas színvonalú munkaerő-
kölcsönzési, -közvetítési és outsorcing 
szolgáltatást nyújt országszerte, rugalmas 
feltételekkel, 15 éves szakmai tapasztalattal 
és barátságos ügyintézéssel. Partnerünknek 
tekintjük mind megbízóinkat, mind az 
álláskeresőket és elsődleges törekvésünk nem 
kevesebb, mint mindkét oldal elvárásainak 
maradéktalanul megfelelni.

Kezdetben adminisztratív munkakörben 
dolgozó munkatársak közvetítése és 
kölcsönzése volt a célunk, ám az elmúlt 
10 esztendőben kiszélesítettük palettánkat, 
hogy Partnereink minden igényének eleget 
tudjunk tenni. Így szinte minden munkakörbe 
vállaljuk munkatársak felkutatását a vezető 
pozícióktól a speciális szakembereken át 
az adminisztratív területeken keresztül a 
betanított munkásokig. 

Folyamatosan bővülő megbízói körünkben 
megtalálhatóak többek között nagy múltú, 
nemzetközi autó-, gyógyszer- és fémipari 

vállalatok valamint elektronikai gyártó 
cégek.

A HR Campus - a HRC Group 
iskolaszövetkezete - diák munkavállalókat 
toboroz és foglalkoztat az ország minden 
területén. Szövetkezeti tagok részére 
kizárólag megbízható, korrekt cégeknél kínál 
állásokat. Ha iskola melletti pénzkereseti 
lehetőségről, nyári munkáról, gyakornoki 
helyről van szó, a HR Campus segít 
megtalálni a legmegfelelőbb helyet.

A HR Caravan (www.hrcaravan.hu) a 
HRC Group álláskereső és -hirdető oldala, 
ahol álláskeresők böngészhetnek partnereink 
állásajánlatai közül illetve regisztrálhatnak, 
hogy a munkaadók könnyebben megtalálják 
őket. Oldalunkon csak valós hirdetések 
szerepelnek az ország minden területéről 
és folyamatosan növekvő partnerbázisunk 
egyre gyakrabban használja adatbázisunkat, 
hogy a regisztrált álláskeresők között találja 
meg következő munkatársát.

Állásajánlat:
Alapfokú: Technikus, Épületgépészeti 
szerelő, Raktárvezető

Középfokú: Recepciós, Adminisztratív 
munkatárs, Munkaügyi asszisztens, 
Customer Service Representative

Felsőfokú: Gépészmérnök, Minőségügyi 
mérnök, Könyvelő, Beszállítói minőségügyi 
mérnök

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Középfokú: Gyógyszeripari gyakornoki 
helyek, Marketing gyakornok, 
szoftverfejlesztő gyakornok, Pénzügyi 
gyakornok

Felsőfokú: Vezetőképző programok

Cégbemutatkozás

HRC Group
www.hrcgroup.hu
palyazat@hrcv.hu
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Postacíme: 
3000 Hatvan, Szepesi Béla u. 7.

Tevékenységi területe: 
autóipar

Telefonszáma: 
+36/37 544 100

Kapcsolattartó: 
Pálinkás Vince /toborzás-kiválasztási munkatárs/

vince.palinkas@johnsonelectric.com

+36/30 957 2599

A Johnson Electric csoport tagjai 
vagyunk, a világ egyik vezető hajtómű-
alrendszer és hajtóműalkatrész-ellátójának, 
mely az autóipar, az általános ipar és az 
orvosi berendezések piaci szegmensén 
tevékenykedik vevői szolgálatában.

A vállalat központja Hongkongban található, 
és több mint 40 000 munkavállalója van 23 
országban világszerte.

Magyarországi telephelyeink Ózdon és 
Hatvanban autóipari felhasználásra állítanak 
elő termékeket, a régiójuk meghatározó 
munkáltatói, és dinamikus fejlődési fázisban 
vannak. 

A fejlődésből adódóan különböző műszaki, 
minőségbiztosítási és egyéb pozíciókba 
keressük leendő kollégáinkat.

Állásajánlat:
Felsőfokú:  villamosmérnök, gépészmérnök, minőségügyi mérnök,  szoftvermérnök, 
hardvermérnök, tervezőmérnök, tesztmérnök

Cégbemutatkozás

Johnson Electric 
Magyarország Kft.
www.johnsonelectric.com 
careers@johnsonelectric.com
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Postacíme: 
2100 Gödöllő, Haraszti út 4.

Tevékenységi területe: 
autóipari beszállító

Telefonszáma: 
+36/28 520 300 
+36/37 518 500

Kapcsolattartó: 
Szabó Beatrix /HR Generalista/

bszabo02@lear.com

+36/28 520 389

Cégbemutatkozás

A Lear, mint az autóipar vezető beszállítója 
az ülés és elektromos rendszerek területén, 
globális képességekkel, de egyedi 
kötelezettségvállalással szolgálja ki ügyfeleit. 
A Lear központja Southfieldben, Michigan 
államban található és világszerte 36 
országban, 221 helyen üzemel, ahol közel 
115.000 dolgozót alkalmaz. A Lear-t a New 
York-i tőzsdén [LEA] néven jegyzik. 
Magyarországon 4 telephelyével a legnagyobb 
vállalatokhoz tartozik, és jelenleg közel 4000 
dolgozónak ad munkát. 
A gödöllői és gyöngyösi telephelyen 
kábelköteg-gyártás, a móri telephelyen bőr, 
szövet és műbőr kivitelű üléshuzat-varrás, a 
győri telephelyen ülés-összeszerelés folyik. 
Legnagyobb vevőink: BMW, Volvo, 
Daimler AG, Audi, Porsche, Ford, Nissan. 
A Lear Corporation versenyképes 
fizetést és kiváló juttatási csomagot kínál 
alkalmazottainak. 
Olyan energikus, lelkes és tehetséges 
egyéneket keresünk nemzetközi 
környezetben történő munkavégzésre, 
akik kihívást jelentő munkára, folyamatos 
fejlődési lehetőségekre és az ezeknek 
megfelelő juttatásokra vágynak. 

Telephelyeinkre elsősorban mérnöki 
vagy közgazdász végzettséggel, 
kommunikációképes angol nyelvtudással 
rendelkező munkatársakat keresünk, akik egy 
dinamikus csapatban képzelik el jövőjüket. 
Az alábbi munkakörre várjuk az 
érdeklődőket: 
technológus-, termékelemző-, gyártóeszköz-
fejlesztő-, karbantartó-, ipari- és 
minőségbiztosítási mérnök; vevőkoordinátor, 
beszerzés ütemező, termelésprogramozó, 
anyaggazdálkodó. 
Gyakornoki programlehetőséget is kínál 
vállalatunk mérnökség, logisztika, 
minőségbiztosítás, termelés területekre. 
Olyan végzős hallgatók jelentkezését 
várjuk, akik szakmai gyakorlatuk során 
az elméleti és gyakorlati tudásukat 
szeretnék fejleszteni, megszeretnék ismerni 
folyamatainkat, a rendszereink működését, 
szívesen részt vesznek projektmunkában, 
diplomamunkájuk megírásához témát 
keresnek, szeretnék felhasználni angol 
nyelvtudásukat.

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

Állásajánlat:
Középfokú: raktáros-Fót

Felsőfokú: Gödöllő, Gyöngyös: 
Termékelemző mérnök, Technológus 
mérnök, Folyamatfejlesztő mérnök, 
Gyártási folyamat auditor,Minőségbiztosítási 
mérnök, Beszerzésütemező

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Gödöllő, Gyöngyös: logisztika, 
mérnökség, minőségbiztosítás, termelési 
gyakornok

Diplomamunka:
Felsőfokú: gyakornoki pozíció esetén, 
egyeztetés alapján
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Postacíme: 
1545 Budapest

Tevékenységi területe: 
honvédelem

Telefonszáma: 
+36/1 225 8778

Fax száma: 
+36/1 225 8779

Kapcsolattartó: 
Érsok Béla őrnagy /toborzó részlegvezető/

budapest.toborzo@regiment.hu

+36/30 627 1731

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos 
rendszerének fejlesztése új  szakaszba 
érkezett. 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.

Szerződéses katonai szolgálat

Szerződéses katonának a Magyar Honvédség 
aktuális igénye szerinti mértékben, és 
ütemben lehet jelentkezni.

A szolgálatvállalás feltételei:

•	 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, www.honvedelem.
hu 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.

Várunk minden érdeklődőt!

Cégbemutatkozás

Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság
www.hadkiegeszites.hu
www.honvedelem.hu
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Postacíme: 
1519 Budapest, Pf.: 385.

Tevékenységi területe: 
államközi ösztöndíjak adományozása

Telefonszáma: 
+36/1 384 9009

Fax száma: 
+36/1 343 6489

Kapcsolattartó: 
Ignáth Valéria /asszisztens/

valeria.ignath@bbi.hu

+36/30 906 8703

Cégbemutatkozás

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája a 
kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos 
és kulturális munkatervekben, valamint 
megállapodásokban biztosított egyetemi 
részképzésre, teljes képzésre, doktori 
képzésre, hosszú es rövid tanulmányútra, 
illetve nyári egyetemen való részvételre 
tesz közzé pályázati felhívásokat. 
Magyarországnak mintegy 40 országgal 
van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködési 
munkaterve. A miniszteri ösztöndíjak 
keretén belül elkülönítendők a magyar állam 
által egyoldalúan finanszírozott ösztöndíjak 
(pl: a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 
a bécsi Collegium Hungaricum), illetve 
a nemzetközi megállapodások keretében 
létrejött, döntő többségében ösztöndíjas csere 
formájában megvalósuló tevékenységek. 
Ezen kívül a MÖB Iroda részt vesz partner 
országok egyoldalú ösztöndíj-felajánlásainak 
közzétételében is. A MÖB Iroda évente 
egyszer teszi közzé aktuális pályázati 
felhívásait, ösztöndíjanként eltérő beadási 
határidőkkel. Az ösztöndíjak általában a 
következő akadémiai évre szólnak. A legtöbb 
ösztöndíjunk bármely tudományterületre 
és művészeti ágra vonatkozik. A Magyar 
Állami Eötvös Ösztöndíj és a legtöbb 
tanulmányút esetében a fogadóintézménnyel 
a pályázó -- még a pályázat benyújtása előtt 
-- önállóan, egyénileg veszi fel a kapcsolatot. 
A pályázatokat a szakmai kollégiumok 
értékelik, majd az általuk felállított rangsor 
alapján a MÖB tesz javaslatot az ösztöndíjra, 
amit a miniszter hagy jóvá. Az államközi 

pályázatok esetében a végső döntést a külföldi 
fél mondja ki, és az ő visszaigazolásuk után 
valósulhatnak meg az ösztöndíjas utak.

A pályázati határidők a nyomtatott 
pályázati anyag postai feladásának dátumát 
(postai bélyegző) jelzik. Online pályázásra 
ugyanezen a napon magyar idő szerint éjfélig 
van lehetőség.

•	 Hosszú, rövid tanulmányutak, 
nyári egyetemek: 2014. október 15.

•	 Részképzés: 2015. március 3.
•	 Doktori rész- és teljes képzés: 2015. 

március 3.
•	 Teljes képzés: Horvátország: 2014 

júniusa, Oroszország: 2015. március 3.

Az ettől eltérő időpontokat az egyes 
országoknál külön közöljük!

A MÖB tagjainak névsora, munkatársaink 
elérhetősége, valamint a pályázatainkkal 
kapcsolatos további részletek, az aktuális 
információk, a részletes pályázati 
útmutatók megtalálhatóak honlapunkon:  
www.scholarship.hu

MÖB Iroda
Balassi Intézet
www.scholarship.hu 
mob@bbi.hu
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Postacíme: 
1119 Budapest Fehérvári út 89-95

Tevékenységi területe: 
köztestület

Telefonszáma: 
+36/1 802 6100

Fax száma: 
+36/1 802 0600 
+36/1 802 0601

Kapcsolattartó: 
Marázi Judit /HR igazgató/

hr@nak.hu

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az agrárium 
megújulásáért

A 2013. március 28-án megalakult Nemzeti 
Agárgazdasági Kamara (NAK) tagjai által 
lefedi a teljes hazai élelmiszer-előállítási 
láncot és a vidékfejlesztés területét. 

Az új Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
egy rugalmas, szakmailag felkészült, 
szellemiségében pedig megújult 
köztestületként megalakulása óta azon 
dolgozik, hogy előkészítse és bevezesse 
azokat a változtatásokat és szolgáltatásokat, 
amelyekkel új lendületet adhat a magyar 
agrár- és élelmiszergazdaságnak. A NAK 
fontosnak tartja a szomszédos országokkal a 
gazdasági kapcsolatok élénkítését, valamint a 
kölcsönös tapasztalatcserét. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
erős érdekérvényesítési képességével 
elkötelezetten támogatja, hogy a magyar 
piaci szereplők új, minőségi lehetőségekhez 
jussanak itthon és a nemzetközi piacokon 
egyaránt. Többek között Magyarország 
kormányával, valamint számos szakmai 
és érdekvédelmi szervezettel is stratégiai 
megállapodásokat kötött. 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara egy teljesen korszerű 
szemléletű szervezet, amely az eddigieknél 
szélesebb körű és magasabb színvonalú 
szolgáltatásokat kíván nyújtani a tagok 
gyakorlati munkájához. Ez elsősorban a több 
pénzhez, piachoz, információhoz, szakmai és 
jogi támogatáshoz jutásban mutatkozik majd 
meg, a befizetett tagdíjnál nagyobb értékben. 

A megyei referensek az élelmiszeriparral, 
a vidékfejlesztéssel és a szakképzéssel 
kapcsolatos feladatokat látják el, a legtöbb 
magyar településen elérhető falugazdász- 
hálózat munkatársai pedig döntően a 
mezőgazdaság szereplőinek nyújtanak 
segítséget. Az országos igazgatóságok 
állományában az adott agrár-szakterület 
szakértői és elemzői dolgoznak. A hivatali 
szervezet munkáját, többek között, a 
szakképzés, a kommunikáció, a jog, a 
számvitel és az informatika területén 
dolgozók segítik.

Cégbemutatkozás

Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara
www.nak.hu
info@nak.hu
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Postacíme: 
1399, Budapest 62. pf:710

Tevékenységi területe: 
közigazgatás

Telefonszáma: 
+36/1 213 7559

Fax száma: 
+36/1 336 4821

Kapcsolattartó: 
Schäffler Károly /munkatárs/

hr@nbsz.gov.hu

+36/30 698 1536

Cégbemutatkozás

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
Magyarország titkosszolgálatai közül az új 
technológiákon és a fejlesztéseken túl a titkos 
információ –  és adatszerzéssel felhatalmazott 
szervek megrendelésére végzi munkáját.

Munkánkat, szolgálatunkat a szabályozó 
törvényekben rögzített módon végezzük.                                                                                            
Kiket várunk?

Szakmai tudásotokat fejlesztve egy dinamikus 
szervezet tagjai lehettek.

Mottónk:

Szakmából hivatás!

Érettségizettektől a többdiplomás 
munkavállalóig – széles spektrumban – 
tudunk pozíciókat ajánlani.

Szolgálatunk profiljától eltérő végzettséggel 
is érdemes pályázni! Munkánk speciális 
jellegéből adódik, hogy ráképzéssel már 
érettségivel is a munkatársunk lehetsz!

Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat
www.nbsz.gov.hu
hr@nbsz.gov.hu

Állásajánlat:
Középfokú: ügyintéző (három műszakos, érettségi és „B” jogosítvány feltétel) 

Felsőfokú: elemző (felsőfokú nyelvvizsga), informatikus, gépész
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Állásajánlat:
Középfokú: Operátor, Karbantartó

Felsőfokú: Beszállítói minőségfejlesztő 
mérnök, Beszállítói minőségbiztosítási 
mérnök,  Minőségbiztosítási mérnök, 
Garanciális elemzések, Folyamatmérnök, 
NC technológus, Gyártómérnök, 

Szerszámmérnök, Logisztikai mérnök, 
Logisztikai tervező, Gyártásütemező 
mérnök, Szervezetfejlesztési és képzési 
specialista

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Központi mérnökség, 
Gyártómérnökség, Minőségbiztosítás, IT

Postacíme: 
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15.

Tevékenységi területe: 
autóipar - motor és hengerfejgyártás, 
sebességváltó gyártás

Telefonszáma: 
+36/94 551 000

Fax száma: 
+36/94 551 052

Kapcsolattartó: 
Pekár Hajnalka /személyügyi referens/

hajnalka.pekar@gm.com

+36/94 551 216 

„Az embereken múlik minden.”

Az Opel Szentgotthárd több mint két 
évtizedes múltra visszatekintő, dinamikus 
fejlődése tovább folytatódik. A 2012-ben 
átadásra került és folyamatosan bővülő 
Flex gyárunkban, mely a világ egyik 
legmodernebb, legrugalmasabb motorgyára, 
2013 február óta állítjuk elő az új generációs 
Opel motorokat.

Mindemellett más gyáregységeinkben 
továbbra is gyártunk korszerű, 3. generációs 
motorokat, valamint főtengelyt, hajtórudat 
és hengerfejet. Kiegészítő tevékenységként 
váltófelújítás és motororsó javítás is zajlik 
a vállalatnál. 2005-től elindult az Allison 
típusú automata teherautó-váltókat szerelő 
üzemünk is, mely a nagy teherbírású 
járművekhez készülő váltók sorozatgyártását 
végzi.

Töretlen sikerünk titka a jól képzett, 
rugalmas és kreatív munkaerőben rejlik. 
Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink 
folyamatos képzésére és vállalatunk iránti 
elkötelezettségének növelésére.

Nálunk van a helyed, amennyiben:

•	 szereted a kihívásokkal teli, változatos és 
motiváló feladatokat,

•	 jó problémamegoldó-képességgel 
rendelkezel,

•	 szeretnél egy összetartó és lendületes 
csapat tagja lenni.

Amennyiben úgy érzed, szeretnél 
csapatunkhoz csatlakozni, angol és magyar 
nyelvű önéletrajzodat a következő címre 
várjuk: cv@gm.com

Cégbemutatkozás

Opel Szentgotthárd Kft.
www.opel.hu
cv@gm.com
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Postacíme: 
1111 Budapest Bartók Béla út 16.

Tevékenységi területe: 
Informatika;  Munkaerő-Kölcsönzés és 
Iskolaszövetkezet

Telefonszáma: 
+36/1 279 0624

Fax száma: 
+36/1 279 0625

Kapcsolattartó: 
Chajnáczki Andrea /toborzási munkatárs/

chajnaczki.andrea@pannonwork.hu

+36/70 984 0041

Cégbemutatkozás

Pannon-Work Zrt. - Társ a munkában

A legnagyobb magyar tulajdonú munkaerő-
kölcsönző, -közvetítő cég.

Hosszú távú karrierlehetőségekkel 
várjuk pályázóinkat, pályakezdőktől  
középvezetőkig, az alábbi területekre.

Több mint 500 céggel állunk kapcsolatban, 
hazai, illetve nemzetközi területen, kezdve 
a kis- és középvállalkozásoktól egészen 
multinacionális vállalatokig. Abban segítünk, 
hogy az álláskeresők és a munkáltatók 
egymásra találjanak a legkülönfélébb 
területeken. 

Szellemi és fizikai munkáink, de akár 
gyakornoki lehetőségeink közül is 
válogathatsz. Felsőoktatási hallgatók 
figyelmébe ajánljuk gyakornoki 
diákmunkáinkat az iskolaszövetkezetünkön 
keresztül, valamint pályakezdő pozícióinkat. 
Kiemelt területeink Budapest és Pest megye. 
Regisztrálj budapesti irodánkba, fordulj 
hozzánk bizalommal!

Pannon-Work Zrt.
www.pannonwork.hu
hr@pannonwork.hu

Állásajánlat:
Alapfokú: Betanított munka

Középfokú: Ügyfélszolgálati, irodai 
munka, Szakmunka (műszerész), Raktáros

Felsőfokú: Mérnök, IT, Pénzügy, 
HR, Adminisztráció, Ügyfélszolgálat, 
Kereskedelem, Logisztika, Beszerzés, Sales/
Marketing

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: IT, HR, Adminisztrációs 
gyakornok

Diplomamunka:
Felsőfokú: IT, HR, Adminisztrációs 
gyakornok



www.allasborze.szie.hu 35

Állásajánlat:
Felsőfokú: Kereskedelmi területi munkatárs;  
Csoportvezető – Országos; Kontrolling 
elemző munkatárs; Fejlesztő munkatárs; 
Senior IT üzleti elemző; Call Center operátor; 
Jogtanácsos; IT Üzleti elemző; Rendszermérnök; 
Rendszerszervező-Alkalmazástámogató;  System 

Architect;Ügyféltájékoztatási munkatárs; Projekt 
Manager; Translator-Interpreter; Senior IT üzleti 
elemző; Jogi előadó; Követelésbehajtási operátor

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: gazdasági területen: közgazdaságtan, 
gazdálkodás és menedzsment, vezetés szervezés, 
kereskedelem és marketing, kommunikáció, HR 

Postacíme: 
1382 Budapest, Pf.12

Tevékenységi területe: 
pénzügy

Telefonszáma: 
+36/1 354 2140

Kapcsolattartó: 
Simon Hajnalka, Tóth Eszter Pálma 
/HR-generalista/

http://www.provident.hu/vallalatunkrol/karrier

A Provident Pénzügyi Zrt. majd négyezer 
munkatársával és háromszázezer ügyfelével 
a személyi kölcsönök piacának meghatározó 
szereplőjeként tizenhárom éve működik a 
magyar piacon, a vállalat brit gyökerei azonban 
csaknem másfél évszázados múltra tekintenek 
vissza. Anyavállalata az International Personal 
Finance plc (IPF) a londoni tőzsén jegyzett 
nemzetközi pénzügyi nagyvállalat jelenleg 
8 országban (Magyarország, Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária, 
Litvánia, Mexikó) több mint 2,5 millió 
ügyfélnek nyújt kiszámítható és átlátható 
pénzügyi megoldásokat.  A Provident rövid 
futamidejű, kis összegű kölcsönöket nyújt 
a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, 
tartós fogyasztási cikkeinek megvásárlásához, 
szolgáltatások igénybevételéhez.

A Provident komoly, modern, nyugati 
gyökerekkel és 90 százalék feletti ügyfél-
elégedettségi mutatókkal rendelkező, felelős 
vállalat, amely számos díjat és elismerést 
érdemelt ki.  Professzionális és minőségi 
szolgáltatásáért a Provident 2008 óta 
összesen négyszer nyerte el a Kiválóság 
az Ügyfélkiszolgálásban Díjat. 2012-ben 
az Aon Hewitt felmérésében nagyvállalati 
kategóriában elnyerte a „Legjobb 

Munkahely” díját, valamint a Közép- és 
Kelet-Európai régió legjobb munkahelyei 
közé is bekerült. A vállalat számára 
kiemelten fontos cél a munkahelyi diverzitás 
elősegítése és biztosítása. Ezen törekvések 
eredményeként a Provident 2011-ben és 
2013-ban is átvehette a Fogyatékosság-
barát munkahely elismerést. A Superbrands 
díjas Provident komoly  társadalmi 
felelősségvállalás tevékenységet is folytat, a 
munkatársak az elmúlt években több, mint 
60 000 munkaórával segítettek önkéntesként 
oktatási és szociális intézményeket szerte az 
országban.

Cégbemutatkozás

Provident Pénzügyi Zrt.
www.provident.hu
provident@provident.hu
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Postacíme: 
2170 Aszód, Pesti út 19/a.

Tevékenységi területe: 
autóipari beszállító

Telefonszáma: 
+36/28 501 100

Fax száma: 
+36/28 501 200

Kapcsolattartó: 
Vajda Diana /HR munkatárs/

diana.vajda@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 2013-ban 400 
munkatárssal 24 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

Az elmúlt évben világszerte több 
mint 2.647.900 db Aszódon gyártott 
szélvédőt építettek be a gépjárművekbe. 
Munkavállalóink elkötelezettségének, 
precizitásának és innovatív gondolkodásának 
köszönhető, hogy a legtöbb neves autógyárat 
(többek között az Audi, VW, Seat, 
Daimler)  hosszú távon stabil partnerünknek 
nevezhetjük.

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

Állásajánlat:
Felsőfokú: Folyamatfelelős, Minőségbiztosítási mérnök
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Állásajánlat:
Felsőfokú: Lean koordinátor, Méréstechnikai 
mérnök, Programozó matematikus, 
Rendszeradminisztrátor, Vagyonvédelmi 
csoportvezető, BPS projektvezető, Technológiai 
mérnök, AOI folyamatmérnök, Gyártásvezető 
mérnök, Logisztikai kontroller, Vevői 
kapcsolattartó, Beszállítói minőségbiztosítási 
mérnök, Hibaelemző mérnök, Problémafókuszú 
projekt-koordinátor, Tesztmérnök

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Gépészmérnök gyakornok, 
Belső kommunikáció és személyügyi 

marketing gyakornok, Beszerzési 
gyakornok, Csomagolástervezési gyakornok, 
Minőségbiztosítási gyakornok, Communication 
trainee, Épületüzemeltetési gyakornok, 
Gyártástámogató mérnök, Assistant trainee, 
Junior Managers Program, Gyártástámogatási 
mérnök gyakornok, Kontrolling gyakornok, 
HR trainee, Villamosmérnök gyakornok, 
Operatív beszerzési gyakornok, Hardverfejlesztő 
és támogató mérnök, Műszaki adminisztrációs 
gyakornok, Minőségügyi gyakornok, 
Projectmanagement gyakornok, Junior Managers 
Program

Postacíme: 
1103 Budapest Gyömrői út 120.

Tevékenységi területe: 
autóipari gyártás, fejlesztés

Telefonszáma: 
+36/1 431 3800

Fax száma: 
+36/1 431 3899

A Bosch 1899 óta van jelen Magyarországon. 
Az 1991-ben újjáalapított regionális 
kereskedelmi kft.-ből mára jelentős 
vállalatcsoport, Magyarország egyik 
legnagyobb külföldi ipari munkaadója lett. 
A 2012-es üzleti évben a hazánkban akkor 
10 leányvállalattal rendelkező cég teljes 
forgalma 594 milliárd forint, magyarországi 
forgalma – amelybe nem tartoznak bele a 
saját vállalatai között folytatott kereskedelmi 
tevékenységek – 133 milliárd forint volt. 
A magyarországi Bosch csoport 2013 
elején 8500 munkatársat foglalkoztatott. 
Az egyes gyártó, kereskedelmi és fejlesztési 
egységekhez kiterjedt kereskedő és 
szervizhálózat a teljes országot lefedi.
A Bosch csoport különböző technológiák és 
szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója. 
Az előzetes eredmények alapján 281 000 
munkatárssal 46,4 milliárd euró árbevételt ért 
el 2013-ban. (Megjegyzés: a jogi szabályozás 
változásai miatt a 2013. évi számadatok 

csak részben összevethetőek a 2012. évi 
számokkal). Négy üzleti területen végzi 
tevékenységét, ezek a gépjárműtechnika, az 
ipari technika, a fogyasztási cikkek, valamint 
az energia- és épülettechnika. A Bosch 
csoport magában foglalja a Robert Bosch 
GmbH-t, annak mintegy 50 országban 
működő mintegy 360 leányvállalatával és 
regionális vállalataival együtt. Értékesítési 
és szolgáltatási partnereit is beleszámítva a 
Bosch körülbelül 150 országban van jelen. Ez 
az egész világra kiterjedő fejlesztési, gyártási 
és értékesítési hálózat a további növekedés 
alapfeltétele. A Bosch 2013-ban világszerte 
mintegy 5000 szabadalmi kérelmet nyújtott 
be. A Bosch csoport termékei és szolgáltatásai 
innovatív és hasznos megoldásokkal javítják 
az élet minőségét. Az „Életre tervezve” 
szlogen ezt a világszerte elérhető technológiát 
jelenti.
További információért látogasson el 
honlapunkra: www.bosch.hu

Cégbemutatkozás

Robert Bosch Kft.
www.bosch.hu/jobs
hr_budapest@hu.bosch.com
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Postacíme: 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tevékenységi területe: 
Felsőoktatás

Telefonszáma: 
+36/28-522-000

Fax száma: 
+36/28-410-804

A Szent István Egyetem Magyarország 
egyik vezető felsőoktatási intézménye. 
Hét karral működő egyetemünk közel 
15.000 hallgatónak ad otthont. Az egyetem 
székhelye Gödöllő, ezen kívül Budapesten, 
Jászberényben, Békéscsabán, Szarvason és 
Gyulán fogadjuk a tanulni vágyó fiatalokat.

Karaink:

•	 Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai 
Kar, Jászberény – Szarvas

•	 Állatorvos-tudományi Kar, Budapest

•	 Gazdasági, Agrár- és 
Egészségtudományi Kar, Békéscsaba - 
Szarvas – Gyula

•	 Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar, Gödöllő

•	 Gépészmérnöki Kar, Gödöllő

•	 Mezőgazdaság- és Környezettudományi 
Kar, Gödöllő

•	 Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 
Budapest

A Szent István Egyetem 2.000 fős dolgozói 
létszámmal működő intézmény.

Folyamatosan keresünk alap- közép- és 
felsőfokú végzettségű munkaerőt. A nyitott 
pozíciókat megtalálja az egyetem honlapján 
(www.szie.hu).

Standunkon nemcsak az éppen aktuális 
álláspályázatokról érdeklődhet, hanem 
szívesen tájékoztatjuk:

•	 a közszférában a pályázati kiírások 
fellelhetőségéről

•	 pályázatkészítési technikákról 
(önéletrajz, motivációs levél)

•	 a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésének feltételeiről

•	 a vonatkozó jogszabályokról, valamint 
a jogviszony létesítéséhez szükséges 
dokumentációról.

Amennyiben tovább szeretné képezni 
magát, munkatársaink szívesen állnak 
rendelkezésére, és adnak részletes 
tájékoztatást felsőoktatási szakképzéseinkről, 
BA/BSc, MA/MSc képzéseinkről, 
szakirányú továbbképzéseinkről, Doktori 
Iskoláinkról.

Szent István Egyetem
www.szie.hu
info@szie.hu

Cégbemutatkozás







Várjuk azon hallgatók 
jelentkezését, 
akik szeretnék 

diplomamunkájukat 
gépgyártás és tervezés 

munkakörben írni!
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Állásajánlat:
Alapfokú: Operátor

Középfokú: Minőségügyi technikus, 
adminisztrátor

Felsőfokú: Supplier Account Manager, Vevői 
kapcsolattartó, Minőségügyi mérnök német/

angol nyelvtudással, 3D méréstechnikai mérnök, 
Logisztikai koordinátor, Site-és mérnökségvezető

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Középfokú: Minőségügyi technikus

Felsőfokú: Minőségügyi mérnök

Postacíme: 
2600 Vác, Gödöllői út 6/B

Tevékenységi területe: 
minőségügyi, műszaki, mérnöki szolgáltatások

Telefonszáma: 
+36/27 306 444

Fax száma: 
+36/27 518 290

Kapcsolattartó: 
Fehérvári-Varga Judit /Researcher CEE/

varga.j@trigoimagement.com

A TRIGO Csoport több mint másfél 
évtizedes tapasztalattal nyújt professzionális 
megoldásokat világszerte a minőségügy, 
méréstechnika és műszaki szolgáltatások 
területén az autó-, repülőgép- és 
elektronikai ipar számára. A vállalat 4 
kontinensen, 16 országban, több mint 4000 
alkalmazottal áll partnerei rendelkezésére a 
beszállítói lánc minden szintjén. Globálisan 
elismert szaktudásunknak és előremutató 
minőségügyi gyakorlatainknak köszönhetően 
a TRIGO név az innováció és teljesítmény 
szinonimájává vált a minőségügyi szektorban. 
A TRIGO globálisan kiterjedt hálózatán 
keresztül valós idejű, ügyfélre szabott 
minőségügyi megoldásokkal támogatja 
a beszállítói lánc kritikus szakaszait. A 
TRIGO Csoport büszke arra, hogy alapítása 
óta a járműgyártóipar piacvezető cégeit 
támogatja kiemelt minőségügyi partneri 
szolgáltatásaival.

Ügyfélközpontúság - A TRIGO 
elkötelezett ügyfelei sikere iránt, hiszen 
minőségügyi problémáikra összpontosító 
operatív, ügyfélre szabott megoldásokat 
kínál.

Ügyfeleink a piac vezető gyártói - A 
TRIGO vezető ügyfeleit a beszállítói lánc 
kritikus szakaszainak támogatásán keresztül 
szolgálja a helyi piacokon.

Globális jelenlét - A minőségügyi kihívások 
megoldásához szükséges szakértelem 
fenntartása és fejlesztése révén, a TRIGO 
elhivatottan építi globális hálózatát.

Központban a lokális leányvállalatok 
- A TRIGO sikere lokális leányvállalataink 
működésén alapul, melyek vezetői a 
minőségügy iránt elhivatott csapatokat 
építenek és irányítanak.

További információért, folyamatosan 
frissülő, aktuális állásajánlatainkért látogass el 
weboldalunkra (www.trigo.net). Kérdéseid 
felteheted a career@trigoimagement.com 
címen is, kollégáink készséggel válaszolnak!

Cégbemutatkozás

TRIGO Csoport
www.trigo.net
career@trigoimagement.com
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Postacíme: 
1238 Budapest, Táncsics M. u. 45.

Tevékenységi területe: 
tanácsadás, humánerőforrás fejlesztés

Telefonszáma: 
+36/1 283 0860

Fax száma: 
+36/1 283 0860

Kapcsolattartó: 
Zörgő Viktória /irodavezető, tanácsadó/

zorgo.viktoria@ygenkozpont.hu

+36/30 663 7929

Cégbemutatkozás

Az Ygen Humánerőforrás Központ 
küldetése, hogy olyan fejlődési teret kínáljon 
álláskeresők, munkavállalók és szervezetek 
számára, amelyben munkájukat és életüket  
hatékonyabb és örömtelibb irányba képesek 
vezetni. Mindezt az üzleti, állami és a civil 
szféra valós együttműködésének elősegítésén 
keresztül végzi, azzal a céllal, hogy aktívan 
tegyen a magyarországi munkanélküliségi 
helyzet javításáért.

Két üzletágunk:

1. Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program

Munkába lépést megelőző humánerőforrás-
fejlesztés.

Az elmúlt közel 5 évben szakembereink 
több mint 750 álláskereső részére, több 
mint 5700 órában adtak tanácsot, tartottak 
tréninget, vezettek coaching folyamatokat 
és próbainterjúztattak olyan embereket, akik 
nem találták a helyüket a munkaerőpiacon. 
Mindezek eredményképpen az utóbbi 4 
évben a velünk együttműködő álláskeresők 
70%-a képes volt önállóan elhelyezkedni a 
nyílt munkaerőpiacon.

Az Ygen Központ szolgáltatásai 
térítésmentesek.

A Soroksári iroda fogadja a 18-35 év közötti 
álláskeresőket. 

A Kőbányai iroda várja a X., XVI., XVII. 
kerületi álláskereső lakosok jelentkezését.

2. Ygen Szervezetfejlesztés

Tréning, tanácsadás és coaching 
szolgáltatásainkkal a vállalatokat, 
szervezeteket támogatjuk abban, hogy 
odavonzzák és megtartsák a munkavállalóikat.

Szolgáltatásaink:

•	 Szervezetfejlesztés

•	 Vezetésfejlesztés

•	 Munkatársi attitűd- és készségfejlesztés, 
Y generációs programok

•	 Outplacement, HR tanácsadás

Ygen Humánerőforrás 
Központ
ygenkozpont.hu
ygenkozpont@ygenkozpont.hu






