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AIESEC MKE
http://godollo.aiesec.hu/
lcgodollo.aiesec@gmail.com

Postacíme:

Tevékenységi területe:

Telefonszáma:

Kapcsolattartó:

1093 Budapest, Fővám tér 8.

hallgatói szervezet

+36 (30) 677-6752

Barnácz Fruzsina Enikő
elnök
barnacz.fruzsina@gmail.com
+36 (30) 677-6752

ÁLLÁSAJÁNLAT:

Középfokú:

Gyakorlati, gyakornoki hely:

Hat hetes nemzetközi projekt. A világ több, mint 120 országa közül választhatsz
kulturális, közösségi, oktatási, környezetvédelmi, egészségügyi, vállalkozásfejlesztési projektek
ezreiből.

Fél éves gyakorlati tapasztalatot szerezhetsz több, mint 120
országban világszerte kulturális, közösségi, oktatási, környezetvédelmi, marketinges, egészségügyi,
vállalkozásfejlesztési és pénzügyi projektek ezreiből.

Az AIESEC nemzetközi hallgatói szervezet, amely
már 128 országban tevékenykedik világszerte.
Tagjai egy közös célért küzdenek, hogy minél több
diáknak legyen lehetősége külföldi tapasztalat-
szerzésre. 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 munkaerő-piacon
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 jelent
munkavállalásnál, akkor jelentkezz az
internships.aiesec.org weboldalon. További
információért keress bennünket a fenti e-mail
címen, vagy telefonszámon. Tedd felejthetetlenné a
nyarat egy külföldi úttal!

Cégbemutatkozás
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ÁLLÁSAJÁNLAT:
Középfokú: pályakezdő és szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkezőket keresünk az alábbi
pozíciókba, középfokú végzettséggel: • gépbeállító technikus (előnyt jelent: villanyszerelői,
elektronikai, gépész, műszerész, autószerelői, lakatos végzettség) • minőségbiztosítási
technikus (előnyt jelent: laboros vagy minőségbiztosítási területen szerzett tapasztalat)
• targoncavezető (előnyt jelent: targonca jogosítvány, OKJ bizonyítvány megléte)
Felsőfokú:

Gyakorlati, gyakornoki hely:

folyamatmérnöki pozícióra frissdiplomás vagy 1-3 év tapasztalattal rendelkező
jelöltek jelentkezését várjuk az alábbi területekről: • gépészmérnök • villamosmérnök
• vegyészmérnök • biomérnök

folyamatmérnök gyakornok: utolsó éves mérnök/műszaki hallgatók számára a termelési
projektek technikai támogatása. Önálló mérnöki feladatok, a tervezéstől a megvalósításig
3–12 hónapon át heti 20–40 órás munkaidőben. • mérnök/műszaki menedzser • műanyag
ipari mérnök.

Hyginett Kft.
www.ce.experiencepg.com
recgyongyos.im@pg.com

Postacíme:

Tevékenységi területe:

Telefonszáma:

Fax száma:

Kapcsolattartó:

3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos utca 2-4.

gyártás – papíripar, higiéniai termékek

+36 (37) 801-601

+36 (37) 801-799

Dráviczki Zsuzsanna
HR Talent coordinator
draviczki.z@pg.com
+36 (20) 620-4908

A gyöngyösi Hyginett Kft. a második
magyarországi P G gyár a csömöri – több mint
20 éves sikeresen működő – gyár mellett.
Jelenleg több mint 150 főt foglalkoztat és a világ
számos országába állít elő kiváló minőségű
Pampers pelenkát. A P G eddigi sikerességét
ötvözve biztos és hosszútávú munkalehetőséget
és kiemelkedő karrierlehetőséget kínál a régión
belül. Felelősségteljes és kihívást jelentő
álláslehetőséget és széleskörű továbbképzési
programokat biztosít a pályakezdő, 1-3 év
szakmai tapasztalattal rendelkező vagy utolsó
éves mérnök jelentkezőknek.
Amit ajánlunk:
• Folyamatosan felfelé ívelő karrierlehetőség
• Versenyképes kompenzációs és juttatási csomag
• Felelősségteljes és kihívást jelentő munka az

&

&

első naptól kezdve
• Folyamatos szakmai és egyéb továbbképzési
lehetőségek
• Inspiráló munkakörnyezet, az iparág legkor-
szerűbb technológiája
• Biztos, hosszú távú munkalehetőség
• Diplomaszerzés után lehetőség teljes munka-
idős alkalmazásra
Elvárások a leendő munkatársakkal szemben:
• Frissdiplomás vagy utolsó éves főiskolai hall-
gató műszaki/mérnöki területen
• Kommunikációképes angol nyelvtudás – szó-
ban és írásban
• Kiváló vezetői tulajdonságok és erős együtt-
működési képesség
• Jó probléma megoldási képesség és analitikai
gondolkodásmód

Cégbemutatkozás





























Nuscience Hungary Kft.
www.nusciencegroup.hu

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

Kapcsolattartó:

2851 Környe, Tópart u. 1.

takarmánygyártás és forgalmazás,
telepi szaktanácsadás

+36 (34) 573-281

+36 (34) 573-282

Érsek Zsuzsanna
marketing manager
zsuzsanna.ersek@nusciencegroup.com
+36 (30) 399-2530

Tevékenységi területe:

A Nuscience Hungary Kft. a nemzetközi hátterű
Agrifirm cégcsoport leányvállalatainak egyike,
mely 1990-ben jelent meg a magyar piacon
Vitamex Hungary Kft. néven. Kezdetben csak
kereskedelmi és takarmányforgalmazási tevé-
kenységet végzett, majd magyarországi keve-
rőkkel kötött megállapodások alapján termékei
nagy részét hazai gyártásból fedezte, ellátva
magyar és román partnereit premixekkel és
takarmánykiegészítőkkel. A megrendelések
folyamatos növekedésével már nehezen tudta
fedezni vevői takarmányigényét, így indokolttá
vált számára gyártóüzem vásárlása, melyre 2012
végén került sor, mikor akvizíció révén a környei

takarmánygyárának tulajdonosává vált. A
termékportfólió cégcsoporton belüli optimalizá-
lásával a Nuscience hazai termelésének közép-
pontjában már elsődlegesen nem a késztápok,
hanem a premixek és koncentrátumok állnak. A
Nuscience cégcsoport fő tevékenységét a funk-
cionális takarmány-kiegészítők gyártása és for-
galmazása jelenti minden állatfaj számára. Ez
magába foglalja az állategészségügyet, a
takarmánybiztonságot, az optimális takarmányo-
zást, premixek, komplett premixek, koncent-
rátumok és fiatal állatok számára kifejlesztett
takarmányok gyártását és forgalmazását.

ÁLLÁSAJÁNLAT:

Középfokú:

Felsőfokú:

kereskedők

szaktanácsadók (sertés, szarvasmarha, baromfi)

Cégbemutatkozás
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