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Arrabona
Állásbörze
Különkiadvány

2019. szeptember 20.

b örze

9-1630 óráig

ETO Park Élményközpont

Szeretnél jobb állást, több fizetést?
Több mint 35 cég több mint 450
állásajánlata közül tudsz választani.
Találkozz személyesen számos munkaadóval egy
helyen, tedd fel kérdéseidet közvetlenül a cégeknek!

Regisztrálj a helyszínen, és nyerj laptopot!

Találd meg álmaid munkahelyét!
Bővebb információ: www.arrabonaallasborze.hu
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• Gépkezelő

• Csomagoló

• Operátor

• Autóipari szerelő

• Targoncavezető

• Fémipari szerelő

• Minőségellenőr

• Karbantartó

• Eladó

• Folyamatmérnök
• Könyvelő
(angolnyelvtudással)



A92010

A92018
A92034

Szereted az autókat?
Szeretnédaz autókat?
Szereted
biztonságosabbá
Szeretnéd
Szereted
az autókat?
tenni
őket?
biztonságosabbá
Szeretnéd
tenni őket?
biztonságosabbá
Akkor csatlakozz a
tenni
őket?
BOS
Akkorcsapatához!
csatlakozz a
BOS
Akkorcsapatához!
csatlakozz a
BOS csapatához!

A92035

MIT NYÚJT A BOS, MINT MUNKAHELY?
MIT NYÚJT A BOS, MINT MUNKAHELY?
MIT NYÚJT A BOS, MINT MUNKAHELY?
STABILITÁST
STABILITÁST
STABILITÁST

 Német családi tulajdonú vállalat vagyunk, európai értékrenddel
Cégünkcsaládi
évről-évre
töretlenül
fejlődik
 Német
tulajdonú
vállalat
vagyunk, európai értékrenddel
A legmeghatározóbb
autógyártó
cégek mind
a mi termékeinket
Cégünk
évről-évre
töretlenül
fejlődik
 Német
családi
tulajdonú
vállalat
vagyunk,
európai
értékrenddel

autóikba
A
legmeghatározóbb
autógyártó
cégek
Cégünk
évről-évre töretlenül
fejlődik
autóikba
A
legmeghatározóbb autógyártó cégek
autóikba
TECHNIKAI
SZÍNVONALAT
TECHNIKAI SZÍNVONALAT
TECHNIKAI SZÍNVONALAT

építik
mind a mi termékeinket építik
mind a mi termékeinket építik

 Saját fejlesztésű termékeink magas színvonalú know-how-val bírnak
 Munkatársainkat
gyakorlatorientáltan
fejlesztjük know-how-val
és képezzük bírnak
Saját fejlesztésű termékeink
magas színvonalú
Csapatmunkák
magas
színvonalú
termékeketbírnak
állítunk
Munkatársainkat
gyakorlatorientáltan
fejlesztjük
és képezzük
 Saját
fejlesztésűeredményeképp
termékeink
magas
színvonalú
know-how-val

elő
Csapatmunkák
eredményeképp
magas
színvonalú
termékeket
 Munkatársainkat
gyakorlatorientáltan
fejlesztjük
és képezzük
elő
 Csapatmunkák
eredményeképp magas színvonalú termékeket
elő
JUTTATÁSOK

SZÉLES KÖRÉT
JUTTATÁSOK
SZÉLES KÖRÉT
folyamatosan emelkedő alapbér
JUTTATÁSOK
SZÉLES KÖRÉT
 Versenyképes folyamatosan emelkedő alapbér

állítunk
állítunk

TIÉD A PÁLYA!

 Versenyképes

 Cafeteria és utazási költségtérítés
folyamatosan
emelkedő
 Versenyképes
Cafeteria
és utazási
költségtérítés
Eredményprémium,
jelenléti
prémium,

alapbér

 Cafeteria
és utazásielérését
költségtérítés
Eredményprémium,
jelenléti
prémium, hűségjutalom
2 év munkaviszony
követően
 Eredményprémium,
jelenléti
prémium,
2
év munkaviszony
elérését
követően
hűségjutalom
Speciális
kedvezmények
a BOS
partnerei
körében
2
év munkaviszony
elérését
követően
hűségjutalom
Speciális
kedvezmények
a BOS
partnerei
körében

kedvezmények a BOS partnerei körében
LEHETŐSÉGEKET
LEHETŐSÉGEKET
fejlődési lehetőséget biztosítunk
LEHETŐSÉGEKET
 Folyamatos fejlődési lehetőséget biztosítunk
 Speciális

 Folyamatos

szakmailag kit tudjanak teljesedni
 Folyamatos
fejlődési
lehetőséget pozícióban
biztosítunk
szakmailag
tudjanak teljesedni
Előre
lepési kit
lehetőséget
valamennyi
szakmailag
tudjanak teljesedni
 Előre
lepési kit
lehetőséget
valamennyi pozícióban
 Előre lepési lehetőséget valamennyi pozícióban

BE PART OF THE BOS FAMILY
BE
FAMILY FUTURE
BE PART
PART OF
OF THE
THE BOS
AUTOMOTIVE
BE
FAMILY FUTURE
BE PART
PART OF
OF THE
THE BOS
AUTOMOTIVE
BE PART OF THE AUTOMOTIVE FUTURE

kollégáinknak,
kollégáinknak,
kollégáinknak,

hogy
hogy
hogy

karrier.hu@bos.de
karrier.hu@bos.de
karrier.hu@bos.de

Aktuális állásajánlatainkért kattints
a www.mavcsoport.hu/karrier oldalra!

Állásbörze Kiállítók

3
A92004

Cégünk nevében hordozza az identitásunk két legfontosabb alapkövét. Az egyik
a Borsodi családnév, mely már második generáció óta védjegye az itt folyó munkának,
és elárulja azt, amire mi külön büszkék vagyunk, hogy ez egy családi vállalkozás. A másik
pedig a Műhely szó, mely a munkafilozófiánk megtestesítője, precízen, tisztességesen,
és becsülettel. Ez a hármasság az, amely munkatársainknak és partnereinknek is jellemez minket. Ez a két szó juttatott el minket oda, ahol most vagyunk, az évtizedek
alatt egy olyan fémipari középvállalkozássá fejlődtünk, mely büszke a múltjára és kész
dolgozni a jövőjéért. A jelenében pedig a legmagasabb minőségben szolgálja ki megrendelőit élelmiszer, elektronika, jármű, egészségügyi iparágakban.

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területén látja el
az autóbuszos közösségi közlekedési szolgáltatói feladatait. Ha szeretsz
vezetni vagy érdekel a buszok világa, és egy nagy múltú, biztos megélhetést,
stabilitást biztosító személyszállítással foglalkozó cég tagja szeretnél lenni,
akkor nincs más dolgod, mint jelentkezni hozzánk!

Nyitott munkaköreink:

3 TENGELYES MEGMUNKÁLÓ
5 TENGELYES MEGMUNKÁLÓ
HŐKEZELŐ MŰSZAKVEZETŐ
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
ASSZISZTENS

AUTÓBUSZVEZETŐI, AUTÓSZERELŐI
vagy AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
állásajánlataink Téged várnak!

AMIT KÍNÁLUNK:
• Stabil, biztos, családbarát munkahely
• Versenyképes jövedelem és cafeteria
rendszer
• Színvonalas munkakörnyezet, modern technológia
• Fiatal, dinamikus csapat
• Folyamatos fejlődési tréningek,
képzések
• Emberséges, gondoskodó bánásmód
• Csapatépítő tréningek, BORSODI Nap
• Ajánlási program

• Szolgáltatói kedvezmények
(telefon, szálloda, bank,
őssejt-levétel, gépkocsivásárlás)
• Fizetési előleg, extra szabadnap
lehetősége
• Welcome csomag minden
újonnan belépőnek
• Törzsgárda és nyugdíjazási
jutalom
• Családi napok, kirándulások,
közös ünnepi események

Honlap: borsodimuhely.hu
Kontakt személy: Bene Barbara
Tel.: 06-70/9310-595

JELENTKEZZ, ÉS ÉPÍTSÜNK EGYÜTT EGY PRECÍZ, FÉMES JÖVŐT!

A92019

JELENTKEZÉSEDET AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEKEN VÁRJUK:

Jelentkezés módja:

Keress Minket az ÉNYKK Zrt.
standjánál
vagy a munkaugy@enykk.hu
e-mail címen,
illetve a 06-30/442-4021-es
telefonszámon.

Szakmád nálunk érték!
Építsd velünk a jövőd
Te is egy stabil,
biztos munkahelyen!

A PETZ ALADÁR MEGYEI
OKTATÓ KÓRHÁZ FELVÉTELT
HIRDET A KÖVETKEZŐ
POZÍCIÓKBA:

Csatlakozz a thyssenkrupp Automotive Systems csapatához!

Logisztikai munkatársat
és operátor kollégákat keresünk!
Amit kínálunk: kiszámítható munka, autóipari hattér,
kiemelkedő bérezés, jó hangulat, szakmai fejlődés
Jelentkezz most e-mailben* vagy honlapunkon:
job.hun@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.hu/telephelyek/győr
Cím: 9027 Győr, Íves u. 6.
*Tájékoztatunk, hogy önéletrajzod elküldésével hozzájárulsz, hogy személyes adataidat a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest,
Daróczi út 1-3. cjsz: 01-09-887088) mint adatkezelő, a https://www.thyssenkrupp.hu/
hu/adatvedelem cím alatt elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Amit kínálunk:
biztos, hosszú távú munkahely
nővérszállói elhelyezés
továbbtanulási lehetőségek
kedvezményes étkezési lehetőség
család-barát munkahely
plusz munka kiemelt bérezése
Jelentkezés:
apolasit@petz.gyor.hu
96/507-980
További információ: www.petz.gyor.hu

A92006

A91005

ápoló (gyermek, felnőtt)
műtéti szakasszisztens
gyógyszertári asszisztens
orvosírnok (folyamatos munkarend)
műtőssegéd
betegszállító
boncmester
takarító
elektrikus
épületgépész mérnök
klíma üzemeltető
gépkocsivezető-garázsmester
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Állásbörze Kiállítók

Kedves Álláskeresők!
Kedves leendő
Munkatársunk!

PÉSI
BELÉ USZ
BÓN

Cégünk, az Erbslöh Hungária Kft. - 2018-ban az év nagyvállalkozása Presztízs-díj nyertese - győri székhelyű 100%-os német tulajdonban lévő autóipari beszállító, a WKW
Automotive cégcsoport tagja. Ismerjen meg egy világszerte aktív és sikeres vállalatot,
amely az alumínium-, acél -, műanyagfeldolgozás mellett kötelezte el magát. Alumínium profilok mechanikai megmunkálásával, műanyag fröccsöntéssel foglalkozunk,
illetve dugattyúszerelést végzünk, elsősorban prémium autómárkák részére. Lelkesen, rugalmasan és innovatívan szállítunk több, mint egy évszázada az autóiparnak
és a termelőiparnak. Csapatunk világszerte 4600 innovatív munkatársból áll, akikben
van egy közös vonás: Elhivatottság a vevőink és termékeink iránt!

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte közel 20 000
munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést. Dinamikusan fejlődő, hazai, autóipari ágazatunk
számos nagynevű autógyárat szolgál ki prémium kategóriás polimer alkatrészekkel.

ÖSSZESZERELŐ

ÖSSZESZERELŐ

GYŐR

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája. Világszerte
GYŐR
közel 20 000 munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést. Dinamikusan
fejlődő hazai autóipari ágazatunk számos nagynevű autógyárat szolgál ki prémium
LEENDŐ FELADATAID:
kategóriás polimer alkatrészekkel.

Azért, hogy továbbra is meg tudjunk felelni napjaink kihívásainak, folyamatosan keressük azokat az előre tekintő és egyéni látásmóddal rendelkező jelentkezőket, akik
osztoznak a szenvedélyünkben.

• Legyártott termékek vizuális ellenőrzése
Leendő
Mit kínálunk
• A gépekfeladataid:
mellett felállított számítástechnikai eszközök
kezelése Neked:
• Autóalkatrészek összeszerelése
• Akár bruttó 250.000 Ft/hó
• Legyártott termékek vizuális
• A munkakörnyezet rendben tartása
ellenőrzése

SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK:

gépek mellett felállított
•• ATerhelhetőség
• számítástechnikai
Önállóság
eszközök
• Kézügyesség
kezelése
• Precíz munkavégzés
•• Autóalkatrészek
Több műszakosösszeszerelése
munkarend vállalása

MIT
KÍNÁLUNK
NEKED:
Szükséges
tapasztalatok:
• A munkakörnyezet
rendben

Az előttünk álló további feladatokhoz
az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat
3 műszakos munkarendbe:

• operátor (szereldei, megmunkálási
területeken)
• kézi polírozó
Jelentkezését várjuk
• robottechnológus
az alábbi elérhetőségeink egyikén:
• karbantartó (lakatos,
Erbslöh Hungária Kft.
ill. szerszámkészítő)
9027 Győr, Ipari Park, Nyírfa sor,
vagy a palyazat@erbsloeh.hu
Mérnöki pozícióra:
e-mail címen.
• karbantartás-tervező
Munkatársunkkal telefonon
mérnök
a +36 96 / 510 441-es telefonszámon tudja
Amit kínálunk:
felvenni a kapcsolatot.
• Családias légkör
• 13. havi fizetés
Bízunk benne, hogy hamarosan
• Cafeteria juttatás
személyesen
(havi + éves)
találkozhatunk!
• 100%-os bérlettámogatás
A92014

• Cafeteria már a próbaidő letelte
után - bruttó 50.000 Ft/hó
• Belépési bónusz 150.000 Ft
• Munkába járás térítése nettó 30
Ft/km

• Hazautazás támogatása 86%-ban,
• Akár bruttó 250.000 Ft/hó
vagy 15
Ft/km formájában
a próbaidő letelte után - bruttó 50.000
Ft/hó
• Belépési bónusz 150.000 Ft
• Karácsonyi jutalom
••Önállóság
Munkába járás térítése nettó 30 Ft/km
•
Hazautazás
támogatása
86%-ban,
vagy
15
Ft/km
formájában
• Kézügyesség
• Karácsonyi jutalom
tartása
Cafetéria már
••Terhelhetőség

A92002

• Precíz munkavégzés

Velünk az élvonalba kerülsz!

Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed
• aTöbb
műszakos
munkarend
hr.gyoer@rehau.com
e-mail címre! • +36-80/242-526 • www.rehaukarrier.hu
vállalása

Velünk az élvonalba kerülsz!

Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed a
hr.gyoer@rehau.com email címre!

www.rehaukarrier.hu
A Mosonmagyaróváron működő Óvártej Zrt. az olasz Valcolatte cégcsoport tagjaként hosszú évek óta finom sajtokkal látja el a fogyasztókat szerte a világon. Cégünk az elmúlt években jelentős fejlődésen ment
keresztül: új üzemegységet avattunk, modern, automatizált gyártósoraink segítségével megdupláztuk termelésünket és stabil pénzügyi helyzettel rendelkező, modern és energiahatékony vállalatnak mondhatjuk magunkat. Termékeink
Európa-szerte ismertek és kedveltek és folyamatosan nyitunk új piacok felé.

GYŐRI JÁRÁSI
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

NYITOTT MUNKAKÖREINK:
• Anyagmozgató-targoncás
• Átvételi laboráns
• Csomagológép-kezelő
• Folyamat- és automatizálási
mérnök (PLC)
• Gyúrógépkezelő
• Karbantartó
• Project manager
• Sajtkészítő

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével,
a TOP-6.8.2-15 számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt keretében segíti a Győri
járásban élő álláskeresőket. A programba való bevonást követően az álláskeresők számára munkaerőpiaci szolgáltatások
vehetők igénybe, és a foglalkoztatónak bér és járulék támogatás nyújtható.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, forduljon hozzánk
bizalommal, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére
a II. Arrabona Állásbörzén, illetve az alábbi elérhetőségeken:

AMIÉRT ÉRDEMES
CSATLAKOZNI HOZZÁNK:
• Versenyképes jövedelem
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása
• Munkatársajánlási program
• Beválási bónusz
• Dinamikusan fejlődő, nemzetközi
termelővállalati háttér
• Hosszú távú munkalehetőség
• Támogató munkahelyi légkör
és kollégák

Cím: 9024 Győr, Baross Gábor u. 43.
Tel./fax: +36 96/515-630
paktumiroda.gyor@gytp.hu
www.paktumgyor.hu

A92007

A92003

SZERETED A FINOM SAJTOKAT? BEKAPCSOLÓDNÁL A SAJTKÉSZÍTÉS REJTELMEIBE?
Keress minket a következő elérhetőségek egyikén:
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 15.
06 96 801 365 • hr2@ovartej.hu • www.ovartej.hu

PAKTUMIRODA (GYTP Kft.)

Állásbörze Kiállítók
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Rábalux - Beragyogja otthonát
A92001

Közép-, és Kelet-Európai régió meghatározó világítástechnikai
szereplőjeként, stabilitást és hosszú távú munkalehetőséget
tudunk biztosítani számodra, ahol megbecsülnek.

Tudtad-e...

...hogy a Rábalux központja Győrben található?
...hogy magyar tulajdonú cég?
...hogy 10 leányvállalattal rendelkezik?
...hogy közel 200 ember dolgozik a Rábalux Cégcsoportnál?

Aktuális állásajánlatainkról érdeklődj bátran
Standunknál!
Jelentkezésedet az alábbi elérhetőségeken várjuk:
karrier.rabalux.com
+36 30 611 0698
hr@rabalux.com

Szeretnél többet megtudni cégünkről?

Az SMR napjainkban a világ
személygépkocsi
visszapillantó tükör szegmensének 30
százalékát képviseli. Jelenleg
három gyártó üzemmel rendelkezik
Mosonszolnokon,
Mosonmagyaróváron, Túrkevén és egy raktárhelyiséggel
Hegyeshalom területén. Közel 2500 munkatársat foglalkoztat menedzsment, adminisztrációs, mérnöki, termelési és logisztikai területeken. Olyan
jelentkezőket várunk, akiket motivál a modern, folyamatos kihívásokkal
teli munkakörnyezet, valamint részesei szeretnének lenni egy fellendülő
multinacionális gyár életének.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Szakmai fejlesztés, betanulás tapasztalt kollégáktól
• Versenyképes juttatási csomag
• Hűségprémium, Karácsonyi bónusz
• Albérlet-támogatás akár 35 000 Ft
• Szakmai nyelv fejlesztése multinacionális
munkakörnyezetben
• Felelősség, kihívást jelentő feladatok
• Fiatal, dinamikus csapat, motiváló, munkahelyi légkör
JELENTKEZÉS MÓDJA:
szakmai önéletrajz és motivációs levél elküldésével
a jelentkezes@smr-automotive.com e-mail címre.

A92011

A92001

Látogass el weboldalunkra (rabalux.hu) vagy
kövesd be a Rábalux oldalt Facebook-on!

TE VAGY AZ,
AKIT KERESÜNK, HA…
… szeretnél a világ egyik legnagyobb független
autófejlesztő mérnöki irodájához tartozni
…kihívásokra, változatos feladatokra vágysz
…a szakma egyik legjobbja kívánsz lenni
…elkötelezett vagy munkahelyed iránt
A mobilitás, az autóipar és a technológiák folyamatos változásával együtt az EDAG is egy állandóan megújuló vállalat.
Folyamatosan követjük az új piaci trendeket, keressük
a szakmai kihívásokat. Mi nemcsak egy fejlesztő cég
vagyunk, hanem a világ legizgalmasabb fejlesztő vállalata!

A91010

karrier@edag.hu
+36 96 401 804 • www.edag.hu
A92016

6

Állásbörze Kiállítók

Három fő üzletága a laposacél termékek és a műszaki termékek előállítása, valamint
a szolgáltatás & szaktanácsadás. Öt gyártóüzemében mintegy 800, az acélipar iránt elkötelezett
munkatársat foglalkoztat, és 2018-ban 671 millió euró forgalmat ért el.
Ha többet szeretne megtudni a vállalatról, keresse fel a www.wuppermann.com oldalt.
Wuppermann Magyarországon
A Wuppermann-csoport 2014-ben kezdett az új gyár építésébe Magyarországon. 2017 elejétől világszínvonalú tűzihorganyzó üzem kezdte meg működését a Győr-Gönyű Kikötőben. Összesen 32 000 m2
alapterületen négy gyártó- és logisztikai csarnok létesül trimodális közlekedési kapcsolattal és közvetlen
kikötői csatlakozással. Ezzel több mint 200 új munkahelyet teremtettünk.
Családi tulajdonban lévő közepes méretű vállalatként lapos szervezeti struktúrával, rövid döntési utakkal
és hatékony folyamatokkal támogatjuk házon belül a vállalkozó szellemet. Lehetőséget adunk minél előbb
az önálló felelősségvállalásra, kollegiális légkört és sokrétű fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Minőségbiztosítási munkatárs
Key Account Manager
Üzemi technológus
Művezető
Gépkezelő
Pék / dagasztó
Sütőipari betanított munkás
Pályázatokat az alábbi e-mail címen várjuk:
karrier@ceressuto.hu
Telefon: 96/513-514

A Wuppermann név az acélfeldolgozás területén már több mint 140 éve egyet jelent a minőséggel.
Az 1872-es alapítása óta a családi vállalkozás folyamatos fejlődéssel vált innovatív termékeket fejlesztő,
csúcsminőséget előállító acélfeldolgozó vállalattá.

Mit kínálunk?

Aktuális állásaink:

•
•
•
•
•
•
•

A92017

A Ceres Zrt. Magyarország piacvezető sütőipari vállalata, több mint
60 éves szakmai múlttal rendelkezik. Az ország egész területére
és a környező országokba is szállítjuk termékeinket, amelyek nagyobb
részét a szendvicskenyerek és kalácsok, valamint az egészségtudatos
táplálkozást támogató termékek teszik ki. Két telephelyen, Győrben és
Miskolcon készítjük őket, összesen több mint 450 fő foglalkoztatásával.
A vásárlóink asztalára kerülő pékáru megszokott ízének és minőségének biztosításához minőségi alapanyagokra, modern technológiára
és szigorú minőségbiztosítási rendszerre van szükség, ezért csak kifogástalan minőségű, követhető forrásokból származó alapanyagokat használunk fel készítésükhöz.
Piaci sikereink elsősorban annak köszönhetők, hogy mindig sikerül megújulnunk, és olyan termékeket kínálunk, amelyek megfelelnek vásárlóink
igényeinek vagy akár többet is nyújtanak annál.

Kit keresünk?
Elkötelezett munkatársakat keresünk mind szellemi mind fizikai munkakörökbe, továbbá várjuk hallgatók
jelentkezését is, akik gyakorlati tudást és hasznos tapasztalatot szeretnének gyűjteni.

A92009

Az aktuális nyitott pozícióinkról további információért az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:
https://www.wuppermann.de/magyar/allasajanlatok/allasajanlatok.html
Telefon: +36 96 544 707
Az érdeklődők jelentkezését a toborzas@wuppermann.com e-mail címre várjuk!

A GRABOPLAST Padlógyártó Zrt. győri üzemébe munkatársakat keres

GÉPKEZELŐ és VEZETŐ GÉPKEZELŐ
munkakörbe.
Elvárásaink a munkakör betöltéséhez:
• érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány
• többéves termelőüzemi munkatapasztalat
• három műszakos munkarend vállalása
Amit kínálunk:
• versenyképes alapbér
• 25%-os délutáni és 50% éjszakai műszakpótlék
• nettó 8000 Ft SZÉP kártya juttatás havonta
• havi bruttó 10.000 Ft jelenléti jutalom
• átlag havi bruttó 15.500 Ft mozgóbér
• teljesítménytől függő prémium havonta
• szombati munkavégzésért extra
bruttó 12.000 Ft juttatás
• étel- és italautomaták használatához havi
nettó 2000 Ft hozzájárulás
• balatoni nyaralás kedvezményes áron
céges üdülőnkben
• egyéb cafeteria jellegű juttatások
évente háromszor
• munkába járás támogatása vidékieknek
• folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• jó munkahelyi hangulat, barátságos légkör
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A munkavégzés helyszíne: Graboplast Zrt. 9023 Győr, Fehérvári út 16/b.
Érdeklődni a +36 20 486 61 03-as telefonszámon lehet hétköznapokon 8 és 16 óra között.
Amennyiben kiírásunk felkeltette az érdeklődését, kérjük, juttassa el önéletrajzát e-mailben a palyazat@graboplast.hu címre, vagy a fenti címen található portára.

TARTJUK A LÉPÉST, TARTSON VELÜNK!

A92015
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Az ALPROSYS Célgépgyártó Kft. 1996-ban kezdte meg működését az egyedi gépgyártás területén. Több mint 20 éves tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy
a hazai egyedi gépgyártó cégek közül ma már a nagyobb vállalatok közé tartozik
társaságunk. Egyedi gépgyártóként minden egyes berendezést, szerelősort egyedileg, partnereink igényei szerint tervezünk meg, gyártunk le, szerelünk össze,
helyezünk üzembe. Vállalatunkra jellemző a hosszú távú elköteleződés a partnereinkkel fennálló kiváló üzleti kapcsolatok gondozása és építése iránt, a belső igény
az innovációra, a folytonos szakmai és szervezeti fejlődésre.
Sikereinket munkatársainknak köszönhetjük! Célunk, hogy minden területen
a legtehetségesebb szakembereket alkalmazzuk, fejlesszük és megtartsuk őket.
Törekszünk rá, hogy az általunk nyújtott juttatások versenyképesek és rugalmasak
legyenek. A cégnél dolgozók egészsége és biztonsága fontos számunkra, a biztonságos munkahelyi környezet kialakítása kiemelt hangsúlyt kap a mindennapi tevékenységeink során. Értékeljük és elismerjük egymás ismereteit és erőfeszítéseit,
hogy így együtt alakítsuk cégünk sikeres jövőjét!

Schaeﬄer – közös jövőnk, a Te sikered

Aktuális állásajánlataink:
• Logisztikus, Beszerző
• Értékesítő, Projektvezető
• Forgácsoló
• Villanyszerelő
• Gépszerelő
• Tervező gépészmérnök
• PLC programozó
• Hardver-tervező

Jelentkezését a pályázott munkakör megjelölésével
a www.gysev.karrierportal.hu weboldalon teheti meg,
vagy a karrier@gysev.hu e-mail címre küldheti el.

karrier@schaeﬄer.hu

www.schaeﬄer.hu

Ingyenes zöld szám:
+36 80 180 093
Facebook:
SchaeﬄerMagyarorszag

Autóipari szereldei munkatárs
Forgácsoló
Gépkezelő
Mérnöki munkakörök
Várunk, hogy személyesen is megismerhessünk!
A holnap mobilitását formáljuk. Légy részese Te is!

A92005

Dolgozz a Rábánál!

A92008

Biztosítóberendezés műszerész
Pályamunkás
Szállító-, rakodómunkás
Gépészeti reszortok
Járművillamossági szerelő
Vasúti járműszerelő
Közbeszerzési kiemelt szakértő
Anyagbeszerző, gépjárművezető
Felszolgáló
Konyhai kisegítő
Wellness takarító

Szeretnél egy kiváló csapatban, érdekes projekteken, high-tech környezetben dolgozni,
és szeretnél Te is hozzájárulni a holnap mobilitásához? Akkor erősítsd a Schaeﬄer-csoport szombathelyi vállalatának csapatát!
Az alábbi pozíciókra várjuk jelentkezésed:

A92026

A GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt.
felvételt hirdet az alábbi munkakörökre:

Schaeﬄer Savaria Kft.
9700 Szombathely,
Zanati út 31.

A92028

Jelentkezés módja:
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, önéletrajzodat küldd
a hr@alprosys.hu e-mail címre!
www.alprosys.hu | www.facebook.com/Alprosys/

A Schaeﬄer egy dinamikus, világszerte jelen lévő
technológiai vállalat. A legjelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk szakmai
és egyéni fejlődéséhez.

Szakmai kihívások
Életpályamodell
Versenyképes juttatási csomag
Pályakezdőknek és tapasztalt szakembereknek egyaránt

A győri székhelyű Rába Csoport 120 éve a magyar gazdaság meghatározó
szereplője. A folyamatosan megújulni képes vállalat a kor igényeinek megfelelő technológiai színvonalú gyártással rendelkezik, és a nemzetközi járműipar
megbecsült szereplője.
Miért jó a Rábánál dogozni?
A Rába a vállalati célok és a munkavállalók szükségleteinek összehangolásával
a munkatársaknak anyagi biztonságot, szakmai fejlődési és személyes
karrierépítési lehetőséget biztosít. A vállalat hisz abban, hogy a stratégiai
és üzleti célokat követő, elkötelezett Rábás munkatársak jelentik azt a kompetenciát, amelynek gondozásával, fejlesztésével az üzleti kiválóság is elérhető.
Rába Futómű Kft.
A Rába a világ egyik jelentős független futómű és futómű-főegység gyártója.
A vállalatcsoport legnagyobb tagjaként a futómű üzletág komplett futóművek,
futómű fő- és részegységek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Ezen nagy
jelentőséggel bíró feladatok ellátásához fizikai és szellemi területre is szakembereket keresünk.
Nyitott pozícióink
Fizikai területen: Szerszámkészítő, CNC forgácsoló, betanított munkakörök,
kovács, betanított kovács, targoncavezető, gépjárműszerelő, villanyszerelő,
hőkezelő
Szellemi területen: Forgácsoló technológus, karbantartási csoportvezető,
karbantartó mérnök, automatizálási TPM mérnök
Ha Te is szeretnél elkötelezett RÁBÁS MUNKATÁRS lenni, JELENTKEZZ!
Címünk: 9027 Győr, Martin u. 1.• karrier.raba.hu • Érdeklődni: 30/444-9713
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Van egy hely, ahol…
A Lear Corporation Hungary Kft. győri telephelye

MUNKATÁRSAKAT
KERES, akár azonnali
kezdési lehetőséggel!
A Lear Corporation a Fortune
500-as
listában
felsorolt vállalat, amelynél
NYITOTT POZÍCIÓINK:
tehetséges alkalmazottak
sokszínű csapatai világszínvonalú termékeket
Összeszerelő/Kárpitos
Raktáros/Komissiózó
terveznek és gyártanak.
Az ülés és elektromos energiakezelő rendszerek
KÍNÁLUNK:
területén az autóiparAMIT
vezető
beszállítójaként a Lear globális képességekkel, de
Versenyképes fizetés
egyedi kötelezettségvállalással
ügyfeleit.
Ft+egyéb juttatások)
( Elérhető jövedelem aszolgálja
harmadik hónaptólki
br. 270.000

Fontos vagy
Figyelnek Rád
Segítenek
Megbecsülnek
Támogatnak

Béren kívüli juttatások (cafeteria, a bruttó bér 10 %-a + évi 80.000 Ft)

A Lear Corporation Magyarország Kft.
győri telephelyére
KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT

Teljesítmény prémium (teljesítménytől függően a bruttó fizetés max. 25 %-a)
Ingyenes céges buszjárat, utazási költségtérítés
Hazautazási támogatás

Ingyenes munkásszállás

Albérlet-támogatás (br. 35.000 Ft)

Tesztírás keddenként
9.00 órakor
cégünk telephelyén.
Cím: 9027 Győr, Körtefa utca 6.

Belépési bónusz (2. hét után br. 45.000 Ft és a 6. hónap után br. 45.000 Ft)

• Tiszta, kellemes munkakörnyezet, családias légkör
• Előrelépési lehetőség
minden szinten!
• Tréning és továbbképzési
lehetőségek
• Vonzó juttatási csomag
• Bejárási támogatás

Megtartási bónusz (3 év alatt 1 év munkaviszony után br. 160.000 Ft, 2 év után

az újonnan induló PORSCHE és már meglévő AUDI termelési
területre az alábbi pozíciókba:
br. 190.000 Ft, 3 év után br. 290.000 Ft a mindenkori érvényes szabályzat alapján )

Jelenléti bónusz ( 1 év alatt br. 200.000 Ft )

Több kihívás. Több lehetőség. Több juttatás.

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, további információt kaphat:
-Összeszerelő operátor
Tóth Ildikó (e-mail: itoth03@lear.com, tel.: 06-70/777-40-46).
-Raktáros/komissiózó
-HR Generalista
-Kontroller
-Ipari/Karbantartó mérnők (műszakos)
-Minőségirányítási rendszermérnök
-Beszállítói menedzsment – minőségügyi munkatárs

Nyitott pozícióink:
A92031

Karbantartó
Operátor
(könnyű fizikai munka)

Ez a hely itt van!
És Te még nem itt dolgozol?!

A hely!

JELENTKEZZ MOST!
Amennyiben bármelyik pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük juttassa el önéletrajzát
a hrgyor@lear.com címre, vagy érdeklődjön telefonon
a 96/508-414-es telefonszámon.

2942 Nagyigmánd, Ácsi út 26.
jabil.com

Trescsikné Fancsik Mónika
+36 20 852 5043
A92021

A92012

RÉGIÓNK EGYIK LEGNAGYOBB
MUNKÁLTATÓJA
30 ÉVE KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNY
PIACVEZETŐ
TETŐTÉRI
ABLAKGYÁRTÓ

A Shoptec Kft. egyedi, magas minőségű üzletberendezéseket és könnyű
fémszerkezeteket gyártó vállalat a Pápa melletti Csóton. Nemzetközi, családi tulajdonú vállalatcsoport tagjaként a legismertebb élelmiszer és ruházati
üzletláncoknak, valamint patikáknak szállítjuk termékeinket.
Megnövekedett feladataink ellátásához

VÁRJUK ÚJ MUNKATÁRSAK JELENTKEZÉSÉT
AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FÉMIPARI GÉPEK KEZELŐJE
HEGESZTŐ
HEGESZTŐROBOT-KEZELŐ
MARÓS
MŰSZAKI RAJZOLÓ/ KONSTUKTŐR
ESZTERGÁLYOS
GÉPBEÁLLÍTÓ
RAKTÁROS
DARUKEZELŐ
CSOMAGOLÓ
LEMEZMEGMUNKÁLÓ
TERMÉK-ÖSSZESZERELŐ
FÉMIPARI CSISZOLÓ
KARBANTARTÓ-VILLANYSZERELŐ
BÚTORIPARI TERMÉKSZERELŐ

A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségekre várjuk:
Shoptec Kft. 8558 Csót, Rákóczi u. 72.
hr@shoptec.com

+36-70/418-66-61

Légy nyitott a lehetőségekre, mert RÁD várunk, hogy fertődi
vagy fertőszentmiklósi üzemeinkben csatlakozz hozzánk!
Várunk:

ANYAGMOZGATÓ-TARGONCAVEZETŐ
GÉPÁLLÍTÓ-GÉPKEZELŐ
ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR
munkaköreinkkel.
Amit kínálunk:
• fix havibér, cafeteria és jelenléti bónusz már a próbaidő alatt is
• ledolgozott évek alapján lojalitási és törzsgárda bónusz
• hosszútávú, biztos munkalehetőség a munka-magánélet
egyensúlyának megtartásával
• modern munkakörülmények, kiváló minőségű munkavédelmi ruházat
• ingyenes buszközlekedés és céges buszjárat 14 településről,
Rábakecöl / Répcelak irányából
Műszaki végzettséggel rendelkező szakmunkások és pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!
Küldd el jelentkezésed a jelentkezes@velux.com
vagy 9431 Fertőd, Malom köz 1. címre.

A92020
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 32 000 kilométernyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait
látja el.
A vállalat több mint 6000 fős dolgozói létszáma, valamint gazdasági mutatói alapján az ország első tíz állami vállalata közé sorolható,
budapesti központi irányítással 19 megyében, 94 mérnökségen végzi
közútkezelői munkáját. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja és feladata,
hogy útfenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára.
Kiemelt feladatként kezeljük az országos kerékpárút-törzshálózat, illetve a főutakkal párhuzamos lakott területen kívüli kerékpárutak megfelelő szintű üzemeltetését és karbantartását.
Útinform osztályunk 2019-ben ünnepli 45 éves fennállását. A név évtizedek óta egyet jelent Magyarország
útinformációinak kezelésével. Feladatkörük az évek során folyamatosan bővült, illetve bővül. Kollégáik a nap
24 órájában figyelemmel kísérik az ország közúthálózatát, beleértve a fő- és mellékutakat valamint az autópályákat.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében
működik Közép-Európa legnagyobb közúti
szakgyűjteménye, amely Európa legnagyobb
úthengergyűjteményének is helyt ad. A Kiskőrösön található Úttörténeti Múzeumban számos
útkarbantartásban, felújításban használt gép-,
úthengerritkaság mellett megtekinthetik az érdeklődők Józsit is, a Robog az úthenger című
magyar sorozat főszereplőjét.
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Több, mint 20 éve Győrben…
Több,
20 éve
Győrben… Solutions
A mint
Propex
Furnishing

Kft. 300 munkatárssal állít elő
A Propex Furnishing
Solutionsszőnyegipar
Kft. 300 munkatárssal
állít elő
hordozószövetet
a nemzetközi
számára a Győri
Ipari

Nyitott pozícióink:
Forgalomtechnikai mérnök

hordozószövetet a nemzetközi szőnyegipar számára a Győri Ipari
Parkban.
Parkban.

Geodéta

Miért érdemes nálunk dolgozni?

Mert…Miért érdemes nálunk dolgozni?

Gépészeti mérnök/mérnök gyakornok

Mert…

… stabil, kiszámítható, hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk,
… stabil, kiszámítható, hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk,

Karbantartó szakmunkás

… régiós átlag feletti, munkaszerződésben rögzített bérezéssel,
… régiós átlag feletti, munkaszerződésben rögzített bérezéssel,

Útüzemeltető szakmunkás

… világos, tiszta, rendezett, biztonságos munkakörnyezetben,

Üzemeltetés-fenntartási mérnök

mindennapi
mindennapimunkavégzésben.
munkavégzésben.

… világos, tiszta, rendezett, biztonságos munkakörnyezetben,

……
egy
olyan támogató csapattal, amely segít a szakmai fejlődésedben és a
egy olyan támogató csapattal, amely segít a szakmai fejlődésedben és a

Bérszámfejtési munkatárs

Jelentkezz
hozzánk
valamelyikén,
vagy
személyesen!
Jelentkezz
hozzánkMOST
MOSTaz
azalábbi
alábbi elérhetőségek
elérhetőségek valamelyikén,
vagy
személyesen!
palyazat@pfsfabrics.com
palyazat@pfsfabrics.com
+36-96-502-120
+36-96-502-120

A92024

A92022

További információ és jelentkezés:
Tel.: +36-1-819-9183 • Mobil: +36-30-492-8246
E-mail: pfeiffer.gergo@kozut.hu

AAjövőt
szőjük!
jövőt Győrben
Győrben szőjük!

Propex
FurnishingSolutions
SolutionsKft.
Kft.
Propex
Furnishing

9027
Győr
– Ipari
park,Gesztenyefa
Gesztenyefa utca
utca 2.
9027
Győr
– Ipari
park,
2.

9086 Töltéstava, Petőfi S. u. 8. | 96/548-267 | www.wireg.com
A Klingelnberg Hungária Kft. 2003-ben alapított, német
tulajdonban lévő vállalkozás. Ma közel 70 munkatárssal.
Termelő üzemünkben egyedi illetve kisszériás fogaskerék
gyártása történik. Ezen kívül saját gyártású mérőgépeinkhez gyártunk Győrben alkatrészeket. Cégünk értékei
között nagy szerepe van a csapatmunkának, az elkötelezettségnek, a megbízhatóságnak és a fejlődésnek.Cégünk várja azon leendő kollégákat, akik szeretnének egy
fiatalos és lendületes csapat tagjaként dolgozni.Cégünk lehetőséget kínál tapasztalt szakembereknek és pályakezdőknek egyaránt, akik megfelelő elhivatottsággal
rendelkeznek munkájuk iránt, szeretik a kihívásokat, készek és nyitottak a folyamatos fejlődésre és aktívan szeretnének részt venni céljaink megvalósításában.

Leendő munkatársainkat az alábbi munkakörökbe várjuk:

• OPERÁTOR
• BELSŐ ANYAGMOZGATÓ
ü Stabil, megbízható vállalatnál hosszú távú munkalehetőség
ü Versenyképes jövedelem, teljesítménybérezés, cafeteria,
multifunkció- és hűségjutalom, extra műszakpótlék,
ajánlási program

NYITOTT MUNKAKÖREINK:
• CNC ESZTERGÁLYOS
• CNC MARÓS

ü Ingyenes, vállalati buszjárat, bérlettérítés
ü Családias, jó hangulatú,
rendezett, tiszta üzem

A92032

Jelentkezését várjuk munkaidőben a 96/548-267-es telefonszámon
vagy e-mailben: personal@wireg.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabil, biztos, családbarát munkahely
Versenyképes jövedelem és cafeteria
Színvonalas munkakörnyezet, modern technológia
Fiatal, dinamikus csapat
Emberséges, gondoskodó bánásmód
Fizetési előleg lehetősége
Családi napok, közös ünnepi események
Hűségprémium
Toborzási prémium
Munkába járás támogatása

ELÉRHETŐSÉG:
Tel: 06 30 811 1129 • e-mail: hajnalka.safran@klingelnberg.com

A92013

AMIT KÍNÁLUNK:
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Állásbörze Kiállítók
A92023

Csatlakozz csapatunkhoz
és doglozz Győr
legnagyobb autógyárában!
Mit kapsz cserébe a jó munkáért?

A92029

kiemelkedő kezdő bér
cafetéria
ingyenes, céges buszjárat
kiszámítható munkarend

Milyen elvárásoknak kell megfelelned?
általános iskolai végzettség
autóiparban szerzett tapasztalat
ﬁzikai erőnlét nehezebb feladatokhoz
megbizhatóság, pontosság

Ahol az álláskeresés rólad szól
www.alljmunkaba.hu
+3670 370 1008
9022 Győr, Bástya utca 43-45.
A92027

Téged is várunk a csapatunkba!

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

A Federal Mogul Hungary Kft a Tenneco csoport tagja, amely egy vezető nemzetközi autóipari
beszállító. A cég Kunszigeten található leányvállalatának fő profilja a gumi és gumi-fém tömítések
előállítása fröccsöntési és préselési technológiával, és új termékportfólió keretében hővédő-lemez
gyártása a gépjármű- és nehézgépjárműipar részére. A vállalat folyamatosan törekszik a kiváló
minőségre és a vevők elégedettségére, ezért termékei elősegítik a fejlett üzemanyag-gazdálkodást,
a károsanyag-kibocsátás csökkentését és a fokozott járműbiztonságot.

Nyitott pozíciók:
• Gépkezelő
• Készregyártó
• Gépbeállító
• Szerszámkészítő
• Elektromos karbantartó
• Mechanikus karbantartó
• Mérnöki lehetőségek
• Gyakornoki lehetőségek
Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem | Cafeteria rendszer | Bónusz rendszer | Ingyenes buszjárat
(Győr, Pápa, Bősárkány, Szlovákia - Ekecs irányából) | Útiköltségtérítés | Vállalati élet-,
baleset- és betegbiztosítás | Külföldi karrierlehetőség | Stabil, hosszú távú munkalehetőség |
Szakmai lehetőség | Barátságos légkör | Tiszta, rendezett munkakörnyezet, minőségi
munkaeszközök biztosítása | Ingyenes sportolási lehetőség | Kedvezményes, vállalati telefoncsomag | Vállalati rendezvények

Érdeklődni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat
a kunsziget.job@tenneco.com e-mail elérhetőségre várjuk!

Tesztírási és interjúlehetőség minden kedden és csütörtökön 9 órakor,
az alábbi címen: 9184 Kunsziget, Fő út 51.

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

www.allasok-gyor.hu

Egyéb állásajánlatok
A92035

A Schnellecke Logistics, az autóipar vezető globális logisztikai vállalata, győri, bővülő egységéhez keres munkatársakat az alábbi pozícióba
3 műszakos munkarendbe:

• ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR
• TARGONCAVEZETŐ
• KARBANTARTÓ

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetés és bónuszrendszer
• Cafeteria
• Szakmai és személyes fejlődési lehetőség
• Barátságos, munkavállaló központú munkakörnyezet
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 9027 Győr, Hűtőház u. 25.
JELENTKEZNI LEHET: Önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen: slh.hr@schnellecke.com
Várjuk jelentkezésed, ha fontos számodra a jó hangulatú, családias
légkör, ha nyitott vagy új ismeretek elsajátítására, továbbá szeretnél
egy elkötelezett és lelkes csapat tagja lenni.

Cégünk, a Kays Kft. egy 2004 óta sikeresen működő,
folyamatosan fejlődő győri műanyagipari cég.
Folyamatos fejlesztési céljaink megvalósításához
30 fős csapatunkba keresünk:

EXTRUDER GÉPKEZELŐT
Főbb feladatok:
Amit kínálunk:
• Alapbér + teljesítményprémium
• Termelőgépek üzemeltetése
+ bónuszrendszer
• Kisebb tervszerű karbantartásokban való rész• Készpénzben nyújtott cafetéria
vétel
• 30%-os műszakpótlék (teljes
• Gyártás közbeni minőség biztosítása
munkaidő esetén)
• Adatok dokumentálása
• Munkába járás 100%-os
• Anyagok mozgatása targoncával
támogatása
Elvárás:
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Min. szakmunkás végzettség
A munkakör 3 műszakos munkarendben értendő. • Képzési lehetőségek

Érdeklődni a 06-96-517-285/1-es telefonszámon, vagy személyesen
Győr, Régi Veszprémi út 14.-16. szám alatt lehet.

A92033

ELVÁRÁSAINK:
• Termelésben ill. hasonló területen szerzett tapasztalat
• Egyéni- és csapatmunkára való hajlandóság
• Terhelhetőség és megbízhatóság
• Pontos, precíz, felelősségteljes munkavégzés
• Három műszakos munkarend vállalása
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Akár a kertben, egy parkban, vagy futballpályán nézelődik, az ápolt
pázsit látványát nekünk köszönheti, ugyanis szinte biztos,
hogy a gépre a nálunk készült fűnyírókést szerelték!
A Rábakert Kft. 35 fős családi vállalkozás 30 év tapasztalatával,
amely tevékenysége során fűnyírókéseket és mezőgazdasági
felhasználásra szánt vágóelemeket gyárt. Késeinkkel a hazai piacon
vezető szerepet töltünk be, ugyanakkor a hazai eladás
négyszeresét EU exportra szállítjuk.
Kiváló csapatunkba a termelés bővítése céljából keressük
új kollégánkat a következő munkakörbe:

HAGYOMÁNYOS FÉMFORGÁCSOLÓ
Elvárások: Az élező csoport tagjaként az Ön feladata a különböző vágóelemek
éleinek kialakítása egyetemes marógép használatával. Olyan jelentkezőket várunk,
akik nem riadnak meg a munkától, csapatjátékosok, és szeretnének egy stabil,
tisztességes munkahelyen hosszú távon elhelyezkedni.

MI MEGKERESSÜK

MUNKATÁRSÁT.

Jelentkezés: 96/618-726 telefonszámon.

Arra

AZ ORSZÁG EGÉSZ
TERÜLETÉRE!
Győr, Tátika u. 1. www.arrabonamedia.hu/hu/allasinfo • tel.: 96/310-991

ás

l

ADJA FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT AKÁR

Ál

ÁLLÁSHIRDETÉS

na
bo

IRÁNYZOTT

b örze

IM PR ES S Z U M
Kiadja: Pention Kft
Megjelenik 60.000 példányban
Győrben és környékén.

Hirdetésfelvétel: Győr, Tátika u. 1.
Tel.: 96/310-991
Felelős vezető: Battyányi Csaba
Terjeszti: Arrabona Post

Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István u. 10/a • 9001 Győr, Pf. 673 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

A92030

A JÓL

Ideális jelölt:
• Stabilitást és hosszú távú megélhetést keres
• Képes megbízhatóan termelni
• Előnyben részesíti az egy műszakos munkarendet
• Fémipari végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik
• Kiváló magyar termék előállításában szeretne részt venni
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2019 szeptember

Arrabona Állásbörze

Arra

II. Arrabona Állásbörze

na
bo

PROGRAM

Ál

l

ás

b örze

2019 szeptember 20. | ETO Park Élményközpont

09.00

Kapunyitás

10.00

Ünnepélyes megnyitó:
Radnóti Ákos alpolgármester
megnyitó beszéde.

16.00

Sorsolás, ahol a helyszínen regisztráló
látogatók között egy laptopot sorsolunk ki.
(A nyertest külön is értesítjük.)

16.30

Kapuzárás

Állásbörzénken az alábbi cégek képviseltetik magukat:

A Lear Corporation Hungary Kft. győri telephelye
MUNKATÁRSAKAT KERES, akár azonnali kezdési lehetőséggel!
NYITOTT POZÍCIÓINK:
Összeszerelő/Kárpitos
Raktáros/Komissiózó

AMIT KÍNÁLUNK:
Versenyképes fizetés
( Elérhető jövedelem a harmadik hónaptól br. 270.000 Ft+egyéb juttatások)
Béren kívüli juttatások (cafeteria, a bruttó bér 10 %-a + évi 80.000 Ft)
Teljesítmény prémium (teljesítménytől függően a bruttó fizetés max. 25 %-a)
Ingyenes céges buszjárat, utazási költségtérítés
Hazautazási támogatás
Ingyenes munkásszállás
Albérlet-támogatás (br. 35.000 Ft)

Tesztírás keddenként
9.00 órakor
cégünk telephelyén.
Cím: 9027 Győr, Körtefa utca 6.

Belépési bónusz (2. hét után br. 45.000 Ft és a 6. hónap után br. 45.000 Ft)
Megtartási bónusz (3 év alatt 1 év munkaviszony után br. 160.000 Ft, 2 év után
br. 190.000 Ft, 3 év után br. 290.000 Ft a mindenkori érvényes szabályzat alapján )
Jelenléti bónusz ( 1 év alatt br. 200.000 Ft )

Több kihívás. Több lehetőség. Több juttatás.
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, további információt kaphat:
Tóth Ildikó (e-mail: itoth03@lear.com, tel.: 06-70/777-40-46).

Hozza magával sokszorosított önéletrajzát,
hogy minél több céggel kapcsolatot létesítsen!
Információs pultunknál segítünk önéletrajza elkészítésében,
sokszorosításában is, forduljon bizalommal rendezőinkhez!
A rendezvény helyszínén a parkolás ingyenes.

