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Gyakornoki munka? Teljes állás? A legizgalmasabb kutatás-
fejlesztési pozíciók várnak rád a Knorr-Bremse R&D Centerben!

Karrier: www.joinus.hu Knorr-Bremse R&D Center

knorr_bremse_rdcenter



MIBEN SEGÍTHETÜNK?KIK VAGYUNK?
A OnE Job Pro Kft a OnE Job Szolgáltató 
Iskolaszövetkezet igényeit kiegészítve 
kelt életre. A néhány éves tapasztalat a 
diákmunka piacán megmutatta, hogy 
nem csak a diákoknak, de akár már a 
több éves tapasztalattal rendelkező 
álláskeresőknek is szüksége van egy 
megbízható háttérre a munkakeresés 
során.
Ezt a hátteret kívánjuk biztosítani, 
összekötve a legalkalmasabbnak vélt 
jelölteket a színvonalas munkahelyet 
biztosító partnerekkel. Segítséget 
kívánunk nyújtani a munkakereséssel 
járó bizonytalan úton, választ adni a 
felmerülő kérdésekre és megtalálni azt 
a munkahelyet, ahol a munkavállaló 
otthon érezheti magát, megbecsülik és 
aktív részesévé válik a cég 
mindennapjainak.

A toborzás előkészítésekor 
igyekszünk felmérni azokat az 

igényeket is, amelyekkel a 
leendő munkavállaló 

beilleszkedését segíteni tudjuk, 
így már az interjúk során fény 

derülhet arra is, hogy jelöltünk 
személyisége mennyire illik 

majd a partnercégünk 
csapatába.

Partnereink igényeit a lehető 
legrövidebb időn belül 
igyekszünk kielégíteni,

hiszen tudjuk, hogy a megfelelő 
szakember hiánya nyomot hagy 

a cég működésében.

toth.bettina@onejob.hu
+36 30 209 5274

Tóth Bettina
Ügyvezető

ONEJOBPRO.HU
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CÉG STAND OLDAL
Accenture Industrial Software Solutions Kft. 15

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 24 17

AVL Hungary Kft. 4 19

Budapest Főváros Kormányhivatala 20 23

Dekra 13 31

E.ON 2 35

ExxonMobil 1 37

FUSI Solution Kft. 25 39

Griffsoft Zrt. 12 41

HMEI Zrt. 23 45

Információs Hivatal 8 51

Knorr-Bremse R&D Center 6 53

MÁV-Volán-csoport 18 59

MAVIR ZRt. 21 61

Morgan Stanley 9 67

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 69

OE shop - Információs Pult 27

One Identity 14 71

PEC Central Europe 5 77

Planwork Tervező és Szolgáltató Kft. 26 79

Ruag Ammotec Magyarországi Zrt. 11 83

SAP Hungary Kft. 3 85

Shapr3D 17 87

Sigma Technology Magyarország Kft. 7 89

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 19 91

Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. 16 95

Veriest Hungary Kft. 22 101

Wärtsila Hungary Kft. 15 103

Workland Plus Iskolaszövetkezet 26 105
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CÉG STAND OLDAL
BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. 29 21

Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 25

Business Services Hungary 26

Colas Hungária Zrt. 36 27

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. 33

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 32 47

Knorr-Bremse R&D Center 6 53

Linde Gáz Magyarország Zrt. 28 55

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 30 63

One Job Iskolaszövetkezet 42

One Job Pro Iskolaszövetkezet 2

Paks II. Atomerőmű Zrt. 37 73

PCB Design Kft. 34 75

PEC Central Europe 5 77

Protect & Gamble Magyarország 81

thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. 35 93

Valeo 33 97

Valeo Siemens eAutomotive 31 99
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CÉG STAND OLDAL
ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 46 13

Coloplast Hungary Kft 49 29

Dekra 40 31

E.ON 39 35

Henkel Magyarország Kft. és Henkel Magyarország 
Operations Kft.

41 43

Infineon Technologies Cegléd Kft. 45 49

Laterex Építő Zrt. 48 57

Máv-Volán-csoport 38 59

Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Zrt. 47 65

Morgan Stanley 42 67

OE shop - Információs Pult 55

Zyntern 43 107
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Prof. Dr. Kovács Levente
rektor
Óbudai Egyetem
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Köszöntöm a 28. Állásbörze résztvevőit!

Az Állásbörzét egy páratlan lehetőségnek tartom 
hallgatóink számára abban, hogy megismerkedjenek 
a kiállító cégekkel, gyakorlati és álláslehetőségeikkel.

A platform egyúttal a munkaadók számára is jó lehetőséget ad arra, hogy megtalálhassák leendő 
munkavállalóikat, szakembereiket, akik reményeink szerint döntő részben az Óbudai Egyetem 
padsoraiból kerülnek az itt megjelent jó nevű vállalatokhoz.

Fontosnak tartjuk, hogy a nálunk diplomát szerzett fiatalok megtalálják a végzettségüknek és 
érdeklődésüknek leginkább megfelelő állást, ennek érdekében igyekszünk megfelelő fórumot és 
helyszínt biztosítani a munkaerő-piaci kereslet és kínálat találkozásának.

Elmondhatjuk: mára egyetemünket a leggyakorlatorientáltabb felsőfokú intézmények között tartják 
számon hazánkban. Köszönhető ez annak, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy hallgatóink 
már tanulmányaik idején is tapasztalatot szerezhessenek a munka világában, rálássanak arra, 
milyen a gyakorlatban mindaz, amiről tanulnak.

A hosszú évek alatt szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a börzén részt vevő cégek képviselői 
kivétel nélkül elégedettek voltak, sok hallgató kereste fel őket diákmunkával, gyakornoki pozíciókkal, 
munkalehetőségekkel kapcsolatban.

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a vállalatok képviselőinek, hogy partnerként 
működnek közre nemcsak az állásbörzék megtartásában, hanem az oktatás támogatásában is. 
A kiállítók többsége jellemzően az autóipar, informatika, telekommunikáció, bank és biztosítás, 
kiskereskedelem, elektronikai, energetikai ipar, gyártás, termelés, szállítmányozás, logisztika, 
könyvelés, könyvvizsgálat, közszféra területéről érkezik. Tehát van miből válogatni! Arra buzdítom 
hallgatóinkat, vegyenek részt ezen a páratlan lehetőségeket kínáló eseményen!

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Kedves Érdeklődő, Hallgató, Munkatársak, Partnerek!

Köszöntöm Önöket az Óbudai Egyetem XXVIII. 
Állásbörzéjén.

Idén már 28. alkalommal rendezzük meg nagy 
sikerű Állásbörzénket, melyen idén is nagy számban 

szerepelnek kiállítóink. Büszkék vagyunk, hogy a pandémiás helyzet okozta nehézségek ellenére is 
sikeresen meg tudjuk tartani a börzét az online platformon szervezett eseményen túl személyesen 
is.  A visszatérő és újonnan csatlakozó cégeknek köszönhetően idén is több mint 50 céget 
tudhatunk kiállítók sorai között.

A rendezvény célja, hogy végzős hallgatóink és kiállítóink számára biztosítsuk a személyes és online 
találkozás, illetve kapcsolatfelvétel lehetőségét. 

Célkitűzésünk, hogy a munkáltatókat és a leendő munkavállalókat minél közelebb hozzuk 
egymáshoz, hogy tapasztalatot gyűjtsenek, fel tudják mérni a feléjük támasztott követelményeket.
A rendezvényen nemcsak az Óbudai Egyetem több ezer hallgatója vehet részt, hanem az ország 
bármely más, műszaki és gazdasági jellegű felsőoktatási intézményéből is várjuk a végzős, illetve az 
alsóbb éves hallgatókat, köszönhetően annak, hogy online is tudnak böngészni a nyitott pozíciók 
között. A korábbi tapasztalatok rámutattak arra, hogy az állásbörzék mind a cégek, mind a hallgatók 
körében igen népszerűek.

Az az első napot az informatikai, a könnyűipari, valamint a villamosmérnöki (erősáramú) 
gyakorlatokat, állásokat, a második napot a gépész-, a villamosmérnöki (gyengeáramú), a 
mechatronikai, a biztonságtechnikai és a menedzser állásokat keresőknek ajánljuk. 

Idei kiadványunkban is arra törekedtünk, hogy átfogó képet nyújtsunk a nálunk kiállító cégekről, 
szervezetekről és az általuk meghirdetett nyitott pozíciókról. Az érdeklődők kiadványunk által 
megismerhetik a kiállítók tevékenységi körét, megfogalmazott céljaikat, így felkészülten érkezhetnek 
a kiszemelt cég standjához.

Az Állásbörze lehetőséget biztosít, hogy jobban megismerhessetek több vállalatot, elvárásaikat 
és az általuk nyújtott lehetőségeket, valamint betekintést nyerhessetek a cégek által használatos 
technológiákba.

Kívánom, hogy mindenki megtalálja azt, amiért az Állásbörzére látogatott, legyen szó akár 
gyakornoki pozícióról vagy állásról.

Minden résztvevőnek sikeres börzét kívánok!

Mezei Miklós
ügyvezető igazgató

Óbudai Egyetem Nonprofit Kft.



Csuzi Henrik
EHÖK elnök
Óbudai Egyetem
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Kedves Hallgatók, Kiállító Partnerek, Vendégeink! 

Örömmel tölt el, hogy idén tavasszal személyes 
jelenléttel és online formában is megrendezésre 
kerül az Óbudai Egyetem Állásbörzéje. 

Fiatalos és lendületes vezetésünknek köszönhetően az intézményünk meghatározó szereplője a 
hazai felsőoktatásnak, mindezt erősíti a széles képzési palettánk. 

Ahogy Rektor úr köszöntőjében is olvasható egyetemünkön gyakorlatorientált képzésen vesznek 
részt hallgatótársaim, a műszaki, az informatikai, a természettudományi, a gazdaságtudományok 
és a pedagógusképzés területén. Így bátran ajánlom őket a kiállító partnerek figyelmébe.  Hallgatói 
szemmel egy ilyen rendezvény remek lehetőség mindenki számára, legyen szó munkatapasztalattal 
még nem rendelkező elsőévesről, vagy akár felsőbb éves diákokról. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a kiállító partnerek közvetlensége és 
nyitottsága pozitív környezetet teremt a hallgatóknak, akik azt érzik, bátran feltehetik kérdéseiket, 
megismerkedhetnek a lehetőségeikkel, iránymutatást kaphatnak a jövőképükkel kapcsolatban.

Minden hallgatótársamnak azt tanácsolom, hogy látogasson el a 28. Állásbörzére és találja meg 
számításait, ha állást keres azért, ha már van munkája, akkor pedig a kapcsolatépítés miatt. A 
Rektor úr és az Ügyvezető úr gondolatai megerősítést jelentenek számomra! A szervezőknek 
köszönhetően sok új kiállítóval találkozhatunk, bízom benne, hogy a jövőben visszatérő partnereink 
között üdvözölhetjük őket ezzel is lehetőséget biztosítva a folyamatosan érkező hallgatóink 
számára.



Szeretnél egy kis kiegészítést a tanulmányok mellett?

Jelentkezz

a muszaki@hok.uni-obuda.hu e-mail címen!

Csattlakozz
hozzánk

és szerkeszd te is
az egyetem

hallgatói lapját!

Cikkírás i interjúkészítés I grafika
olvasószerkesztés I tördelés



Az ABB egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását 
egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, 
automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB 
kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több 
mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 110 000 
tehetséges munkatársa garantálja.

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van 
jelen a hazai közmű, valamint energiaszektorban. Az elmúlt 30 évben Magyarországon sikerült 
egy tudásalapú vállalatot létrehozni, megbízható helyi bázist kiépíteni és a partnerekkel szoros 
kapcsolatot kialakítani. Azon felül, hogy az ABB számos hazai mérnököt és műszaki szakembert 
alkalmaz, a cég mögött az ABB Csoport teljes műszaki tudásbázisa áll. Célunk, hogy partnereinkkel 
közösen írjuk együtt a jövőt.
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ABB

ABB Magyarorszag

ABB Magyarorszag

NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
https://careers.abb/global/en/home

Kapcsolattartó

Badger Jennifer
Talent Partner

jennifer.badger@hu.abb.com





Az Accenture a világ egyik vezető szakmai szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi vállalata, amely 
vezető képességekkel rendelkezik a digitalizáció, a cloud és a security területén. A cég több 
mint 40 iparágban, a világ legnagyobb technológiai szolgáltató hálózatával a háttérben - az üzlet 
és a technológia keresztmetszetében működik. A cél, hogy folyamatosan támogassa ügyfelei 
teljesítményének javítását és fenntartható értékek létrehozását.

Ügyfeleink többek között high-tech cégek, gépgyárműgyártók, bankok, ipari berendezéseket 
gyártók és sok más érdekes iparág szereplői. A legkisebbektől a legnagyobbakig, akár a sörfőzdéktől 
az energiaipari cégekig, minden megbízónknak precíz munkát nyújtunk.

Stratégiai tanácsadással, digitális megoldásokkal, technológiai szolgáltatásokkal és üzemeltetési 
tevékenységekkel a teljes folyamatot lefedve találunk megoldást ügyfeleink kihívásaira.

Magyarországon több, mint 400 elsőrangú tanácsadó, mérnök és informatikus kollégával 
dolgozunk 2 irodában Budapesten (a Váci Greens Business Centerben és a Hauszmann Alajos 
utcában) valamint 3 üzletágban (Accenture Strategy & Consulting, Accenture Technology, 
Accenture Industry X)

Számokban: 120 országban működünk | több, mint 600.000 kollégával világszerte | 40 iparágban 
| 400+ hazai kollégával
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Accenture Hungary

Accenture Magyarország

NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
https://www.accenture.com/careers

Kapcsolattartó

hu.recruitment@accenture.com
06 (1) 327 3700



Forradalmasítsd
karriered

Területeink
Consulting

Process design

Solution architecture

System integration

Data management

Technology consulting

Technology
Industrial automation

Software development

Digital product design

Industry X

Nálunk a legújabb technológiák találkoznak kollégáink 
zsenialitásával. Légy részese egy szakmailag elismert 
közösségnek és dolgozz globális, neves ügyfeleknek. 
Tarts lépést a változó világgal és építsd karriered nálunk!
Várunk téged is: accenture.com/careers

Business intelligence

Project management

Test automatization

AI & Data

Cloud

Salesforce

ServiceNow

Microsoft

Frontend

Java 

SAP



Vállalatunk egy hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és 
kereskedő vállalat. Üzleti tevékenységünk kiterjed a megújuló erőforrás, illetve magas hatásfokú 
szénhidrogén alapú kapcsolt energiatermelésre; az energia kis- és nagykereskedelemre; az 
iparvállalatok számára nyújtott szolgáltatások biztosítására, különös tekintettel az energetikai 
rendszerek létesítésére, üzemeltetésére és karbantartására.
 
A vállalatcsoport kiemelt feladatának tekinti a magas hatásfokú decentralizált és megújuló alapú 
villamosenergia-termelés hazai terjesztését. Ennek megfelelően olyan erőművi portfóliót építünk 
ki és fejlesztünk folyamatosan, amely tartalmaz a fogyasztóhoz közel telepített, alternatív- és 
megújuló energiaforrások hasznosítására épülő egységeket, valamint ezek kiegészítésére 
magas hatásfokú, szénhidrogén-tüzelésű kapcsolt villamosenergia-termelő rendszereket is. A 
vállalatcsoport számos fűtőerőművel is rendelkezik, amelyek ipari üzemek számára állítanak elő 
hőenergiát, illetve városi távfűtési rendszereket szolgálnak ki.
 
Energiakereskedőként partnereink körében hazai kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok 
egyaránt megtalálhatók. Ügyfeleink igényeit hatékonyan tudjuk kiszolgálni saját optimálisan 
kialakított összetételű eszközeink, valamint Szabályozási Központunknak köszönhetően. 
Hulladékmenedzsment divíziónk aktív szerepet vállal a szektorban szükséges innovatív 
technológiák kialakításában, az együttműködési lehetőségek fejlesztésében, ezen a tevékenységen 
keresztül is érvényre juttatva a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket. A fenntarthatóságra 
és környezettudatosságra összpontosító aktivitások az e-mobilitási tevékenység sikeres 
működtetéséhez is ideális alapot jelentenek.
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Alteo Group

Alteo Eneriaszolgáltató Nyrt.

NYELVTUDÁS
magyar, angol

WEBOLDAL
https://alteo.hu/tarts-velunk/

allasajanlatok/

Kapcsolattartó

Mikula Tímea
Toborzási-kiválasztási specialista

karrier@alteo.hu



JELENTKEZZ HOZZÁNK!

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT KERESD FEL 
KARRIEROLDALUNKAT!
www.alteo.hu/tarts-velunk/allasajanlatok/

karrier@alteo.hu

NEKÜNK TE ADOD
AZ ENERGIÁT!

Alteo_Hirdetes_165x234.indd   1 9/29/21   10:10



A grazi központú AVL a világ legnagyobb független vállalatcsoportja, amely belső égésű, hibrid, 
valamint elektromos motorok és hajtásláncok fejlesztésével foglalkozik, és a globális járműipar 
egyik meghatározó szereplője. 
 
Szakértelme a motorfejlesztés teljes palettáját átfogja a legújabb személyautó- és tehergépjármű-
motoroktól a nagymotorokig, a közvetlen benzinbefecskendezéstől a hibrid hajtásig, a kipufogógáz-
utókezeléstől a nyomatékváltókig.
 
A cég a globális járműipar meghatározó szereplőjeként több mint 10 ezer mérnököt foglalkoztat öt 
kontinensen, és mintegy 150 millió eurót költ évente kutatás-fejlesztésre.
 
A 2002-ben alapított AVL Hungary élen járó kutató-fejlesztő centrummá vált a hajtásláncrendszerek 
csaknem teljes vertikumában, a hazai járműipar 100 éves tradícióját és a cégcsoport innovációs 
tevékenységét ötvözve.
 
A magyar vállalat több száz fős szakembergárdája az érdi központ és két budapesti telephely 
mellett már Zalaegerszegen és Kecskeméten is csúcstechnológiás fejlesztői környezetben dolgozik, 
elsősorban a K+F – tervezés, szimuláció, tesztelés, szoftverfejlesztés, kalibráció és gyártástervezés 
területeken.
 
Kollégáink munkájának eredményei és az AVL-nél létrehozott műszaki innovációk ma már öt 
kontinens személyautó-, nehézgépjármű-, munkagép- és hajóiparában jelennek meg: nemzeti 
és nemzetközi projektekben veszünk részt, a legmodernebb eszközökkel dolgozunk, és a jövő 
hajtásláncait fejlesztjük.
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AVL in Hungary

NYELVTUDÁS
angol/német

WEBOLDAL
https://jobs.avl.com/
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AVL Hungary Kft. • 2030 Érd, Mühlgang utca 5. • 
bud.HR@avl.com
www.avl.com

Dolgozz a jövő technológiájával!
A grazi központú AVL a világ legnagyobb független vállalatcsoportja, amely belső égésű, hibrid, valamint 
elektromos motorok és hajtásláncok fejlesztésével foglalkozik, és a globális járműipar egyik meghatározó 
szereplője. Szakértelme a motorfejlesztés teljes palettáját átfogja a legújabb személyautó- és teher gép-
jármű-motoroktól a nagymotorokig, a közvetlen benzinbefecskendezéstől a hibrid hajtásig, a kipufogógáz-
utókezeléstől a nyomatékváltókig.
A cég a globális járműipar meghatározó szereplőjeként több mint 10 ezer mérnököt foglalkoztat öt 
 kontinensen és mintegy 150 millió eurót költ évente kutatás-fejlesztésre.
A 2002-ben alapított AVL Hungary – a hazai járműipar 100 éves tradícióját és a cégcsoport innovációs 
tevékenységét ötvözve – élenjáró kutató-fejlesztő centrummá vált a hajtásláncrendszerek csaknem teljes 
vertikumában. A magyar vállalat ötszáz fős szakembergárdája az érdi központ és két budapesti telephely 
mellett ma már Zalaegerszegen és Kecskeméten is csúcstechnológiás fejlesztői környezetben dolgozik, 
elsősorban a K + F tervezés, szimuláció, tesztelés, szoftverfejlesztés, kalibráció és gyártástervezés terüle-
tén. Kollégáink munkájának eredményei és az AVL-nél létrehozott műszaki innovációk ma már öt kontinens 
személyautó-, nehézgépjármű-, munkagép- és hajóiparában jelennek meg: nemzeti és nemzetközi projek-
tekben veszünk részt, a legmodernebb eszközökkel dolgozunk és a jövő hajtásláncait fejlesztjük. 

Innovációra és a 21. századi technológiára épülő tevékenységünk akkor lehet hosszú távon is sikeres, ha 
tapasztalatainkat, munkamódszereinket és eredményeinket a jövő műszaki értelmiségével is megismer-
tetjük. Ennek érdekében a szakirányú felsőoktatás munkájában is részt veszünk, és keressük 
a kapcsolatot a tevékenységünk iránt érdeklődő fiatalokkal.



A BHE Bonn Hungary Kft. egy 1991-ben alapított, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely 
rádiófrekvenciás és mikrohullámú rendszereket, megoldásokat fejleszt és gyárt. Főbb 
piaci szegmensei a vezeték nélküli távközlés, vészhelyzeti kommunikáció, védelmi ipar 
és űripar.

A BHE komplex civil biztonságot növelő adatátviteli megoldásokat nyújt, melyek a drónok elhá-
rításától kezdve a modern távközlés számos területét - akár még a műholdas kommunikációt is 
- magukban foglalják.
A mobil szolgáltatók és a vészhelyzeti kommunikációs üzemeltetők számára TETRA, 
GSM, DCS, UMTS (W-CDMA), LTE, FM, VHF és DAB lefedettségi megoldásokat biztosít.

A légi- és űripar számára a VHF-től a Ka sávig folyik rádiófrekvenciás és mikrohullámú 
alrendszerek, komplex rendszerek és műszerek fejlesztése és gyártása. Ez magában fog-
lalja az űreszköz- és repülőgép-fedélzeti, valamint a műholdas földi szegmenseket (követő és irá-
nyító állomások) egyaránt. Főbb referenciák az amerikai VesselSat-1, VesselSat-2 műholdak és a 
Nemzetközi Űrállomás.
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CSATLAKOZZ HOZZÁNK, MERT
›  folyamatos szakmai fejlődést biztosítunk önálló projekteken keresztül

›  a legmodernebb RF és mikrohullámú fejlesztésekkel foglalkozunk

›  speciális űripari, védelmi ipari és vészhelyzeti kommunikációs megol-
dásokat szállítunk

›  exportorientált cég vagyunk, berendezéseinket a világ több mint
30 országában használják

›  vevőink megtalálhatóak Európán kívül Ázsiában, az Amerikai Egyesült
Államokban, a Közel-Keleten, Afrikában és Ausztráliában

›  közel 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk

›  dinamikusan fejlődő iparági környezetben működünk

MEGOLDÁSAINK A VILÁGBAN:

BHE Bonn Hungary Electronics Ltd.
Ipari Park Str. 10. Budapest, H-1044 • TEL: +36 1 233 2138 • E-MAIL: JOBS@BHE-MW.EU
P.O. BOX 164. Budapest, H-1325  • FAX: +36 1 233 2506 • WEB: WWW.BHE-MW.EU

Rhätische Bahn
Vereina tunnel 
20 km hosszú alagút

Nemzetközi űrállomás

Szentpétervár
Lakhta center 
felhőkarcoló – 462 m

Antarktisz
O’Higgins Station
kutatóállomás

Amszterdam
Rembrandt Museum

Abu-Dzabi
Yas Marina Circuit 
Formula-1 nagydíj



 A fővárosi és megyei kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási 
szervei. A területi közigazgatás legnagyobb egységeit képező 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, 
a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten működik. A Kormányhivatalok közül a BFKH 
a legnagyobb, több mint 5500 főt számláló állományával. Főosztályaink és Kerületi Hivatalaink 
szerteágazó feladataikban Budapest lakosságát segítik munkájukkal különböző területeken.
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A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. a világ egyik legnagyobb gumiabroncs és gumitermék 
gyártó vállalatának magyar leányvállalata.
A tatabányai ipari parkban található gyárunk 2008-ban kezdte meg a prémium kategóriás 
gépjárművekre szánt, nagy sebességindexű személyautó és terepjáró abroncsok gyártását.
Folyamatos fejlesztéseink eredményeként üzemünk az elmúlt 10 évben nemcsak Magyarország 
egyik legnagyobb gumiabroncs gyártójává, de egyben a Bridgestone Csoport legfiatalabb és a 
legmodernebb üzemévé vált.
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A BSS a Business Services Sector rövidítése. Hogy mit is takar ez?

Egy-egy multinacionális vállalat számos leányvállalattal rendelkezik világszerte. Az anyavállalatnál 
és a leányvállalatainál működnek olyan üzleti és támogató funkciók mint például a HR, pénzügy, 
számvitel, marketing, értékesítés támogatás, beszerzés vagy IT. Az anyavállalat dönthet úgy, hogy 
ezeket a funkciókat mind földrajzilag, mind szervezetileg egy üzleti szolgáltatóközpontokba helyezi. 
Ezek lehetnek régiós vagy globális központok is.

A BSS Hungary Magyarország meghatározó üzleti szolgáltató központjait takarja, akikkel közösen 
azon dolgozunk, hogy még ismertebbé tegyük ezt a szektort a munkavállalókkal és bemutassuk, 
miért is érdemes egy üzleti szolgáltató központban karriert építeni.
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Már több mint 30 éves a Colas magyarországi csapata, amely 1991 óta vesz részt az ország 
építőipari beruházásaiban. A kezdetektől kizárólag magyar szakemberek által vezetett holding 
legfőbb törekvése, hogy a műszaki színvonal folyamatos emelésével mindig megbízható és 
minőségi munkát végezzen országszerte. A modern, időtálló építmények létrehozásán túl 
a környezetterhelés csökkentése is kiemelt fontosságú. Versenyszellem, felelősségtudat és 
értékteremtés – mi ezekben hiszünk!
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WEBOLDAL
https://colas.hu/colas-hungaria/

karrier_m/
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Szerezz valós információkat!

Tudd meg, milyen az építőipari szakma!

Tapasztald meg, milyen a Colas-nál dolgozni!

Ha már tanulmányi éveid alatt érdeklődsz az

építőipar iránt, tájékozódj a Colas munkatársainál! 

PONTOS

GYORS

NAPRAKÉSZ

RELEVÁNS

...információk alapján hozd meg a számodra

legkedvezőbb döntést! 



A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segédeszközök gyártásával és értékesítésével 
foglalkozik. Folyamatos termék- és gyártásfejlesztései tették lehetővé, hogy vállalatunkat a világ 
kórházainak és egészségügyi intézményeinek vezető beszállítójaként tartsák számon. A Coloplast 
olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi 
problémákkal élő emberek életét könnyítik meg. Ezt hívjuk intim egészséggondozásnak. 
Üzletágaink: sztómaterápia, urológia és kontinencia, seb- és bőrkezelés. Világszerte több mint 
10000 embert foglalkoztatunk.

A dániai cég leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 2001 szeptemberében kezdte meg 
termelését Tatabányán. Itt elért sikereinknek is köszönhetően 2007 őszén átadásra került nyírbátori 
telephelyünk, ahol ma már több mint 2300 munkavállaló alkalmazásával készülnek termékeink. 
Bízunk abban, hogy modern skandináv vállalati kultúránk a régió egyik vonzó és meghatározó 
munkáltatójává teszi vállalatunkat.
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Since it was founded in 1925, the DEKRA promise has been: We ensure the safety of human 
interaction with technology and the environment. Since then, the Deutscher Kraftfahrzeug-
Überwachungs-Verein e.V. has become one of the world’s leading expert organizations. DEKRA SE 
is a wholly owned subsidiary of DEKRA e.V. and manages the Group’s operating business. DEKRA 
generated revenues totaling more than €3.4 billion in 2019. The company currently employs 
44,000 people in over 60 countries on all six continents.

 

On the road, at work and at home – DEKRA’s skilled experts create increased safety across all the 
key areas of life. The company has a clear and ambitious vision of the future. The vision for the 
company’s 100th birthday in 2025 is to see DEKRA as the global partner for a safe world.

 

Our broad service portfolio with qualified and independent expert services range from vehicle 
inspection and expert appraisals to claims services, industrial and building inspections, safety 
consultancy, testing and certification of products and systems, as well as training courses and 
temporary work.
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Deloitte a világ egyik vezető szakmai szolgáltató cége, amely könyvvizsgálói és számvitel 
tanácsadási, adó- és jogi tanácsadási, vállalati kockázati szolgáltatások, üzleti-, technológiai-, és 
pénzügyi tanácsadás területeken kínál világszínvonalú megoldásokat ügyfeleinek több mint 150 
országban, több mint 345 ezer munkatárssal.
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1
ccaarreeeerrss..ddeellooiittttee..ccoomm
Legyél hatással a jövő(d)re! 

A Deloitte a világ 150 országában, több mint 345.000 munkatársával nyújt
világszínvonalú megoldásokat ügyfeleinek könyvvizsgálati, kockázatkezelési, adó-, jogi, 
pénzügyi, technológiai és vezetési tanácsadási területeken.

Folyamatosan keresünk olyan tehetséges kollégákat, akik készek a fejlődésre. Tudjuk, 
hogy munkatársaink fejlesztése és fejlődése a kulcs a további piaci sikereinkhez, 
ahhoz, hogy a legtöbb értéket teremthessük. 

DDeellooiittttee  aa  lleeggjjoobbbbaatt hhoozzzzaa kkii bbeellőőlleedd

Számos izgalmas lehetőséggel várunk ggaazzddaassáággii,,  
üüzzlleettii,, iinnffoorrmmaattiikkaaii,,  tteecchhnnoollóóggiiaaii tteerrüülleetteenn!!  

Látogasd meg karrieroldalunkat, ahol szakterületenként
megtalálod az aktuális ggyyaakkoorrnnookkii,,  ppáállyyaakkeezzddőő és 
ttaappaasszzttaalltt sszzaakkeemmbbeerreekknneekk kínált karrierlehetőségeket.

© 2022 Deloitte Hungary

KKiihhíívváássookkkkaall tteellii
ffeellaaddaattookkoonn
ddoollggoozzhhaattsszz

IInnssppiirráállóó sszzeerrvveezzeett
ttaaggjjaa lleehheettsszz

SSzzeemmééllyyrree sszzaabboottttaann
ttáámmooggaattjjuukk sszzaakkmmaaii ééss  
sszzeemmééllyyeess ffeejjllőőddéésseedd

JJóóll ddeeffiinniiáálltt,, tteelljjeessííttmméénnyyaallaappúú
eellőőrreellééppééssii lleehheettőőssééggeekkeett
nnyyúújjttuunnkk sszzáámmooddrraa

• A projektekben
felelősségteljes
szerepet tölthetsz be 
és munkáddal jelentős
értéket teremthetsz.

• Olyan gazdaságilag 
jelentős, nagy 
horderejű 
projektekben vehetsz 
részt, amikről mások 
csak az újságokban 
olvasnak.

• Motivált, tettre kész, 
okos kollégákkal
dolgozhatsz együtt.

• Részévé válhatsz egy 
olyan közösségnek, 
amelynek tagjai igazi 
csapatként működnek 
a munkában és 
munkán kívül 
egyaránt.

• Olyan szakemberekkel
dolgozhatsz együtt, akik
szakmájuk legelismertebb
képviselői.

• Vezetőink személyes
támogatást nyújtanak a 
szakmai fejlődésed útján.

• Minden évben
tervezetten vehetsz részt
különféle képzés-
fejlesztési programokban.

• Nálunk egyértelmű, hogy 
miként tudsz magasabb 
szintű pozícióba lépni. 

• Kimagasló teljesítményedet, 
fejlődésedet gyors
előrelépéssel jutalmazzuk.



Alakítsd Te is az energia világát!

Megvilágítjuk a jövőbe vezető utat!

Izgalmas lehetőséggel várunk! Tanulj nálunk elméletet és gyakorlatot egyszerre, mert a jövődbe 
fektetett energia mindig megtérül!

Aktív hallgató vagy?

Ha már tanulmányaid alatt is szeretnél felelősségteljes és értékteremtő munkát végezni, akkor 
keresd Gyakornoki Programunkat! 

Már diploma van a kezedben?
Nézz szét az eonkarrier.hu -n hiszen mindig van egy jó állásajánlatunk pályakezdőknek is!
 
Amit kínálunk:

• Innovatív munkakörnyezetet és korszerű technológiai, üzleti megoldásokat
• Karrierlehetőségeket helyben és nemzetközileg
• Szakmai és személyes fejlődést
• Nagyvállalati környezetet nemzetközi háttérrel
• Folyamatos szakmai és mentori támogatást
• Versenyképes fizetést és juttatásokat
• Szakértő és összetartó közösséget

Velünk tartasz?
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Keresd 
gyakornoki és 

pályakezdő 
pozícióinkat!

Jelentkezz 2022. március 31-ig!

eonkarrier.hu



Az ExxonMobil Globális Üzleti központról

Az ExxonMobil Magyarország 2004-ben jött létre, és folyamatos bővülésének köszönhetően mára 
Budapest egyik legnagyobb globális üzletsegítő központjává vált. Jelenleg több, mint 2000 főt 
foglalkoztatunk, akik a kontrolling, könyvelés, informatika, ügyfélszolgálat, kitermelés (Upstream), 
adózási és HR területek egyikén dolgoznak. 2019-ben ünnepeltük alapitásunk 15. évfordulóját. 
Munkatársaink igazi multikulturális munkakörnyezetben dolgoznak: több nyelvet használva, közel 
100 országban dolgozó és több mint 80 különböző nemzethez tartozó kollégával működnek együtt 
munkájuk során. Az egység 2020 decemberében elnyerte a magyar kormány kiválósági díját, 
amely az addig elért eredményeket, a hosszútávú elköteleződést és a kihívásokkal teli időszakban 
mutatott kitartást ismerte le.

Az ExxonMobil-ról

Anyacégünk az ExxonMobil Corporation, a világ legnagyobb nemzetközi tőzsdei olaj- és gázipari 
cége, mely a világ több mint 100 országában van jelen, és 70.000 főt foglalkoztat. Az ExxonMobil 
budapesti központja sokrétű szolgáltatást és üzleti támogatást biztosít az Európa, Afrika, Középkelet 
régiókban, míg néhány típusú szolgáltatásunk (IT, Upstream) lefedi az egész világot. Az évek során 
tevékenységi körünk folyamatosan bővült, új funkciókkal és tevékenységi körökkel egészült ki.
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A FUSI egy alkalmi munkák hirdetésére specializálódott online piactér, ahol a munkapiac szereplői 
gyorsan, egyszerűen egymásra találhatnak. Az „egymásra találás” folyamata egy mobilapplikáció 
segítségével valósul meg, így a fiatal munkavállalóknak kifejezetten könnyű lesz az álláskeresés 
folyamata. A felhasználók személyre szabott állásajánlatok közül válogathatnak, több iparág 
megbízóinak munkáiból. A munkáltatók számára leegyszerűsítjük a munkaszervezés folyamatát 
adatorientált, illetve automatizált rendszerünkkel. Célunk, hogy megreformákjuk és digitalizáljuk 
az alkalmi munkák piacának mükődését.

Az applikáció indulása 2022 második felében várható! Addig is iratkozz fel weboldalunkon és 
kövess minket közösségi média felületeinken, hogy ne maradj le semmiről!

• AHa! BrainStore 2021 - „Abszolút legjobb ötlet díj”
• Innovatív munkaszervezés
• Alkalmi munkák gyorsan, egyszerűen
• Személyreszabott és aktuális állásajánlatok
• Értékelőrendszer
• Kimagasló felhasználói élmény
• Részletes statisztikák
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A GriffSoft egy 30 éve sikeresen működő, magyar tulajdonú, dinamikus, lendületes és innovatív 
vállalat. Saját fejlesztésű Forrás ügyviteli szoftverével, illetve SmartBrick létesítménygazdálkodásban 
használt szoftverével meghatározó szerepet tölt be az ügyviteli szoftverek piacán. A Griffsoft 
különösen ügyel a munkatársak hosszútávú elégedettségére, és ezt az is bizonyítja, hogy kollégáink 
átlagosan legalább egy évtizedet töltenek a cégnél. A Griffsoft nagy hangsúlyt fektet a generációk 
közötti hatékony együttműködésbe is. 2021-ben rekord számú Duális Hallgató csatlakozott 
cégünkhöz. Összesen 25 hallgatóval dolgozunk együtt mind duális megállapodás, mind szakmai 
gyakorlat keretén belül. Cégünk az új munkavállalók integrálását mentori programmal, továbbá 
online és előadótermi képzésekkel segíti.
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NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
https://www.griffsoft.hu/tartalom/60000/

allas

Kapcsolattartók

Hegedűs Gréta
HR specialista

greta.hegedus@griffsoft.hu
+36308651513



Vállalj nálunk diákmunkát 
és végezz a leendő 

szakmádba vágó munkát, 
ismerd meg az ipari 

partnereket vagy éppen 
leendő csoporttársaidat, 

munkatársaidat!

Válaszd a OneJob-ot!

Csak annyit kell tenned, 
hogy regisztrálsz a 
következő oldalon!

www.onejob.hu

toth.bettina@onejob.hu
+36 30 209 5274

Tóth Bettina
Igazgatósági Tag

ONEJOB.HU

DE MITŐL MÁS, MINT A TÖBBI?
Ha már most tudatosan készülsz a jövőre 
vagy csak kipróbálnád a mérnök szakmát, 
akkor válassz minket, hiszen a partnereink 
többnyire mérnök hallgatóknak adnak testre 
szabott diákmunkát. Partnereinket és 
diákjainkat is előzetes szűréssel választjuk ki 
és kötjük össze. 

Mi segítünk megtalálni a neked való 
feladatot, legyen szó pár hétről vagy 
hónapról, rövid és hosszútávú munkák is 
akadnak a kínálatunkban. 

Munkáinkat megtalálod Facebookon is:

fb.com/onejobiskolaszovetkezet



A Henkel vezető innovációival, márkáival és technológiáival három - Adhesive Technologies, Beauty 
Care, illetve Laundry & Home Care - üzleti területen tevékenykedik, többek között olyan jól ismert 
márkákkal, mint a Persil, Tomi, Silan, Bref, Fa, Schwarzkopf, Syoss, Schauma, Taft, Nature Box, 
Loctite, Pritt, Pattex, Ceresit, Teroson. A Henkel Magyarország Kft. 1987 óta van jelen a hazai piacon, 
és két gyárban folytat termelést: Környén multitechnológiai ragasztóanyagok, míg Körösladányban 
mosó- és háztartási tisztítószerek készülnek hazai és nemzetközi piacokra egyaránt. Lelkes és 
sokszínű csapatunkat az erős vállalati kultúra, a közös cél és értékek egyesítenek. Évtizedek óta 
vezető szerepet töltünk be a fenntarthatóság terén, úttörő megoldásokkal szolgáljuk a fenntartható 
fejlődést, miközben felelős üzletvitelt folytatunk és növeljük gazdasági sikereinket.
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WEBOLDAL
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Kapcsolattartók

Perjés Petra
Talent Acquisition & Learning Specialist

petra.perjes@henkel.com
+36308470898
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Henkel



A T  H E N K E L ,  W E  
D A R E  T O  M A K E  A N  
I M P A C T  E V E R Y D A Y .

W A N T  T O  
L E A R N  M O R E ?

S C A N
M E

T O  M A K E
   A N  I M P A C T ?



STABILITÁS – VÉDELEM – INNOVÁCIÓ
 

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 100%-os magyar állami tulajdonú, profitorientált  
nagyvállalat. Mint a hazai védelmi ipar vezető vállalata, minősített NATO beszállítóként törekszünk egyedi 
megoldások és high tech műszaki fejlesztések, technológiák kidolgozására.
 
Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként, feladatainkat kiváló szakemberekkel, közel 4500 elkö-
telezett munkatárssal végezzük budapesti székhellyel és országszerte 260 telephelyen.
 
Működésünket több üzletág határozza meg, informatika, ingatlan-üzemeltetés és beruházás, vagyonvé-
delmi szolgáltatások, könnyűipari kapacitás (textil üzemek).

 
Fejlesztéseink stratégiai fókusza:

·         katonai műveletirányítási rendszerek fejlesztése és támogatása
·         szövegbányász és multimédia elemző rendszerek
·         kiterjesztett valóság (AR) alapú fejlesztések
·         dokumentum- és iratkezelő rendszerek fejlesztése és támogatása
·         rendszerintegrációhoz köthető szoftverfejlesztés
·         konstruktív katonai szimulátorok üzemeltetése és támogatása
·         hardverközeli programozás, beágyazott rendszerek fejlesztése és integrálása
·         vállalatirányítási rendszerek fejlesztése és támogatása
·         portálfejlesztés
·         pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztése, gyártása
·         ingatlanfejlesztés
·         egyenruházati és egyéni felszerelés fejlesztés és gyártás

 
Elérhető célokért, elkötelezett csapatban dolgozunk.

Csatlakozz hozzánk!
Építünk. Felújítunk. Kódolunk. Fejlesztünk.

EGYÜTT- MŰKÖDÜNK
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NYELVTUDÁS
angol, középfok/felsőfok

WEBOLDAL
https://www.hmei.hu/karrier/

Kapcsolattartók

Hadi Zita
Csiba Lívia 

allas@hmei.hu
+36301609642; +36305891072



 
 



A HungaroControl munkatársai nap mint nap azért dolgoznak, hogy a repülőgépeken utazó több 
millió ember biztonságosan utazhasson. 

Ha légiforgalmi irányítóként vagy irányítástámogató mérnökként szeretnéd ezt a csapatot 
erősíteni és a légiközlekedés részesévé válni, akkor jelentkezz hozzánk!
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HungaroContolZrt

hungarocontrol

NYELVTUDÁS
angol, középfok/felsőfok

WEBOLDAL
www.hungarocontrol.hu/

Kapcsolattartó

Szépvölgyi-Perger Viktória
HR munkatárs

viktoriaperger@gmail.com
06308648507



Jelentkezz légiforgalmi irányítónak
az idén 20 éves HungaroControlhoz!
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Az Infineon Technologies Cegléd Kft. a német anyavállalatú Infineon Technologies-vállalatcsoport, 
az ipari alkalmazású félvezetők fejlesztésében és gyártásában több területen piacvezető szerepet 
betöltő magyarországi leányvállalata. Az 1989-ben még egy 37 fővel működő társaság ma már 
több, mint 1300 munkavállalót foglalkoztat ceglédi telephelyén és budapesti irodájában.

Az Infineon innovatív megoldásokat kínál a modern társadalom fő  kihívásaira az energiahatékonyság, 
a mobilitás és a biztonság területén. Teljesítmény-félvezető megoldásai hatékonyabbá teszik 
az energia előállítását, elosztását, továbbítását.  Csökkentik a gépjármûvek, vasúti jármûvek, 
ipariberendezések, háztartási készülékek energiafelhasználását és környezeti terhelését. Integrált 
rendszerei gondoskodnak az adatátvitelről, a személyes adatok védelméről, valamint a közlekedés 
biztonságáról is. Alkalmazásaival támogatja az önvezető, hibrid és elektromos hajtású járművek 
elterjedését. A beépített félvezetők láthatatlanul is elengedhetetlen részei mindennapi életünknek.
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Infineon Technologies AG

Infineon Technologies

NYELVTUDÁS
magyar, angol

WEBOLDAL
https://www.infineon.com/cms/

cegled/hu/

Kapcsolattartó

Heczendorfer Szandra
HR Business Partner

szandra.heczendorfer@infineon.com
+36 30 566 35 23



www.infineon.com

Építs egy zöldebb jövőt az Infineon csapatával, 
és légy része egy élen járó félvezető gyártó 
cég életében!
 › Ha számodra is fontos, hogy diákként időben elkezdd építeni a karriered és nemzetközi kapcsolatokra tehess 
szert, akkor válogass kommunikációs, illetve projektmenedzsmenttel és minőségirányítással kapcsolatos 
gyakornoki álláslehetőségeink között, és csatlakozz Magyarország legnagyobb félvezetőgyártó vállalatához! 

 › Az Infineon a fiatal tehetségek mellett tapasztalt munkaerőt is keres, hiszen a fenntartható növekedés jegyében 
megépült új üzemcsarnokunk által több mint 30 új nyitott pozíció válik elérhetővé a leendő munkavállalók felé.

Nyitott gyakornoki és főállású munkalehetőségeink mellett, új tehetség programmal is készülünk a hallgatóknak. A más-
fél éves program keretein belül folyamatos mentorálás mellett nemzetközi tapasztalatok elsajátítására, kapcsolati háló 
építésére, egyetemi szakmai gyakorlatra vagy szakdolgozat-felkészítésre is lehetőség van. Ha pedig sikerrel teljesítetted 
programunkat, akkor várnak az Infineon karrierlehetőségei! Ha olyan diák vagy, aki szeretné megalapozni a jövőjét egy 
jövőt építő nemzetközi vállalatnál, akkor mindenképpen nálunk a helyed.

Ha velünk 
dolgozol, 
a holnapért 
dolgozol.



Az Információs Hivatal Magyarország szuverenitását és törvényes rendjét, állampolgáraink 
védelmét szolgálja. A feladatunk, hogy olyan külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó 
információkat  - humán erővel vagy informatikai úton -, szerezzünk meg, amelyek más állami 
szervek eszközrendszerével nem elérhetőek. 

Az így megszerzett információk elemezését és értékelését követően tájékoztatjuk a politikai 
döntéshozókat, ezzel támogatva a munkájukat. Munkánkat törvényi felhatalmazással, szabályozott 
külső és belső jogi környezetben, a szükségesség és arányosság elvének betartásával végezzük.

51

NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
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Kapcsolattartó

Illés Éva
személyügyi szakreferens

e.illes@allamig.hu
06/30/556-32-61





A Knorr-Bremse R&D Center mérnökei komplex munkafolyamatokban kísérik végig egy-egy 
fékrendszer fejlesztési, tesztelés útját, a sűrítettlevegő-előállítástól kezdve a fékvezérlésen át 
az új fejlesztésű elektronikus rendszerekig – mindezt magas minőségbiztosítási feltételeknek 
megfelelve.

Vállalatunk haszonjármű-fékrendszereket és vezetéstámogató rendszereket fejleszt. Megálmodjuk 
és közösen megalkotjuk azokat az okos rendszereket, amiktől a teherautók és az autóbuszok a 
közutak legbiztonságosabb szereplői lesznek.

Ha szeretnél Te is egy inspiráló mérnöki közösséghez tartozni, jelentkezz hozzánk gyakornoki vagy 
teljes állású pozícióra, illetve duális mesterképzésre a XI. kerületben található kutatás-fejlesztési 
intézetünkbe vagy kecskeméti tesztközpontunkba. Fejlesszük együtt a jövő okos kamionjait!

Mit csinálunk? Fejlesztünk!
• Járművezetői asszisztens (ADAS) rendszereket
• Elektronikus fékrendszereket
• Járműdinamikai szabályzókat
• A jövő kamionját

Téged keresünk, ha a végzettséged:
• Villamosmérnök
• Gépészmérnök
• Mérnökinformatikus
• Járműmérnök
• Mechatronikai mérnök
• Szoftverfejlesztő
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Knorr-Bremse R&D Center

NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
https://www.joinus.hu/

Kapcsolattartó

Grátz Csilla Anna

csillaanna.gratz@knorr-bremse.com
+36 30 2681 960



Szerezz szakmai tapasztalatot és legyél a
Knorr-Bremse R&D Center

inspiráló közösségének tagja!
Fejlesszük együtt a jövő okos kamionjait!

KUTATÁS-FEJLESZTÉS MÁR GYAKORNOKKÉNT IS?

www.joinus.hu



A Lindénél termékeink és szolgáltatásaink határoznak meg minket – legyen szó orvosi, vagy 
műszaki gázok előállításáról. Egy nagy múlttal rendelkező vállalat tagjaként elengedhetetlen 
a vevőink kiváló minőségű termékekkel való kiszolgálása, de saját munkavállalóink mindennél 
fontosabbak számunkra. Aki csatlakozik hozzánk, biztonságos munkakörnyezetre, és támogató 
légkörre számíthat munkatársaitól és vezetőitől egyaránt.

A Linde felelősségteljesen viselkedik munkatársaival, üzleti partnereivel, társadalmunkkal és 
környezetünkkel szemben egyaránt. Vállalatunk egyúttal elkötelezett a folyamatos technológiai 
fejlesztések és termékeink magas minősége iránt, melyek révén partnereink céljai és a fenntartható 
fejlődés érdekében tett törekvéseink egy, közös célban egyesülhetnek.
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NYELVTUDÁS
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Kapcsolattartó

Németh-Hent Zita
Talent Acquisition & HR Systems Specialist

zita.hent@linde.com
+36 70 9382817





A Laterex cégcsoport dinamikusan fejlődő, több évtizedes szakmai múlttal rendelkező magyar 
tulajdonú, stabil gazdasági hátterű építőipari cégcsoport. Munkatársaink száma meghaladja a 300 
főt.
Tevékenységünk felöleli a magasépítési iparág valamennyi területét.
Az elmúlt évek során jelentős számban építettünk ipari, kereskedelmi, lakó, egészségügyi és 
közösségi épületeket, illetve számos komplex felújítási, átalakítási feladatot valósítottunk meg, a 
kor követelményeinek és adott esetben a műemlék épületek sajátosságainak megfelelően.
 
A Laterex cégcsoport vezetősége minden egyes dolgozójára úgy tekint, mint a csapat értékes 
tagjára, aki munkájával hozzájárul a társaság növekedéséhez és elismertségéhez.
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nem szükséges

WEBOLDAL
https://www.laterex.hu/

Kapcsolattartó

Czétényi-Veres Edit
HR vezető

verese@laterex.hu
+36 30 074 9442





Tudod, mi mindennel foglalkozunk?

A MÁV Zrt. mintegy 7000 kilométernyi vasúti pályahálózat és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló 
létesítmények üzemeltetését, karbantartását, valamint a forgalom irányítását végzi. 

A MÁV-START Zrt. mint a MÁV Zrt. személyszállító leányvállalata, naponta közel 3000 vonatot 
közlekedtet. Éves utasszáma megközelíti a 142 millió főt. A cég ezen kívül jelentős vontatási 
szolgáltatást biztosít a piacon, továbbá vasúti járművek karbantartásával, javításával és gyártásával 
is foglalkozik. 

MÁV Vagon Kft. az ország egyik legjelentősebb járműgyártással és az ahhoz kapcsolódó 
járműtervezéssel, valamint vasúti járműjavítással foglalkozó vállalata.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. többek között informatikai, humán, munkavédelmi, számviteli, 
beszerzési és képzési szolgáltatást biztosít a MÁV Zrt. és leányvállalati számára.

A MÁV FKG Kft. országos lefedettséggel, közel 1500 fővel hazánk egyik legjelentősebb 
pályaépítéssel, és -karbantartással, valamint gép- és alkatrészgyártással foglalkozó társasága.

A MÁV-HÉV Zrt. öt vonalon, nagyságrendileg 100 kilométeres hálózathosszon végez elővárosi 
vasúti személyszállítási tevékenységet. Az ágazat éves utasszáma 78,9 millió fő.

A Volánbusz Zrt. alaptevékenysége a menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közfeladat 
ellátása: évente közel 600 millió utasnak biztosítjuk a mindennapos utazási, munkába és iskolába 
járási lehetőséget, ami 18 ezer kollégánk együttes munkájának eredménye.
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NYELVTUDÁS
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WEBOLDAL
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Kapcsolattartó

Binszki Györgyi
Toborzás-kiválasztási szakértő

binszki.gyorgyi.klara@mav-start.hu

MÁV



I ÉRDEKEL A VASÚT VILÁGA?

DIPLOMÁD MEGSZERZÉSE UTÁN PEDIG VÁR  
A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS PROGRAMUNK!
I www.mavcsoport.hu/egyetemistaknak

FELSŐFOKÚ SZAKMAI GYAKORLAT * FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ    
* SZAKDOLGOZAT ÍRÁSI LEHETŐSÉG *



Építsd, tervezd, működtesd velünk az egyre zöldebb jövőt!

A MAVIR Zrt. a magyar villamosenergia ipar meghatározó szereplője. Feladata, hogy a hazánkban 
megtermelt villamosenergiát a kereskedőkön keresztül eljuttassa a fogyasztókhoz, 
gondoskodjon róla, hogy mindig a megfelelő mennyiségű energia legyen a rendszerben, és 
hogy villamosenergia hálózat kifogástalan állapotban legyen. Az utóbbi években nagyot fordult a 
világ, rengeteg tervezésre, fejlesztésre, újragondolásra van szükség. Itt jössz Te a képbe! 
Számítunk Rád mérnökként, informatikai, műszaki és gazdasági szakemberként. 
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MAVIR – Az energia irányítója

NYELVTUDÁS
egyes pozíciókhoz angol 

nyelvtudás szükséges

WEBOLDAL
https://www.mavir.hu/web/mavir/home

Kapcsolattartó

karrier@mavir.hu
https://www.mavir.hu/web/mavir/karrier



MAVIR – AZ ENERGIA JÖVŐJE
STABILITÁS I FEJLŐDÉS I SZAKÉRTELEM

Ha villamosenergia, akkor MAVIR. A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító ZRt. működteti a mintegy 4860 km hosszú hazai villamo-
senergia-átviteli hálózatot, az alállomásokat, és juttatja el az energiát az 
otthonokba, vállalkozásokhoz, intézményekhez.

Új korszak küszöbén állunk: a villamosenergia rohamtempóban válik 
dominánssá, kiváltva más, elavult, vagy nem fenntartható energiaforrá-
sokat. A MAVIR ennek a változásnak az élén haladva nem csupán leköveti, 
hanem egyre inkább előmozdítja a folyamatos megújulást. Vállalatunk 
sikereinek alapja az egyedülálló tudású és tapasztalt szakembergárda, 
az értékvezérelt, összetartó közösség. Kiváló szakmai környezet, csúcs-
technológiát képviselő IT-megoldások várják mindazokat, akik hosszú távú, 
sikeres karriert szeretnének egy stabil, kiemelt fontosságú és fejlődésorientált 
vállalatnál elérni.

Várunk a MAVIR-ban. Ha szeretnél közénk tartozni, nyitott pozícióinkról, 
álláslehetőségeinkről karrier oldalunkon tájékozódhatsz:

 www.mavir.hu/web/mavir/karrier 
A szakmai önéletrajzokat a karrier@mavir.hu e-mail címre várjuk.

TELJESÍTSD BE NÁLUNK KARRIERÁLMAID!

Csatlakozz Te is Társaságunkhoz, dolgozz velünk Magyarország 
villamosenergia-ellátása biztonságáért.



Mercedes-Benz  
Manufacturing Hungary Kft.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2012 márciusában nyitotta meg gyárát Kecskeméten. 
Az elmúlt évek sikerei igazolták az akkori döntést: a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár Magyarország 
meghatározó vállalkozása és munkaadója lett. Miért jó a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában 
gyakornoknak lenni?  Nálunk a befektetett munkádért cserébe szakmai tapasztalatra tehetsz 
szert, mely hozzájárul hosszútávú céljaid eléréséhez. Egy  jó gyakornoki hely stabil alapokra helyezi  
karrieredet.

Gyárunk versenyképes juttatási csomagot, munkába járási költségtérítést és home office 
lehetőséget biztosít, miközben hozzájárul egyéni fejlődésedhez is.
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Mercedes-Benz Gyár Kecskemét

Mercedes-Benz Gyár Kecskemét

mercedesbenzgyarkecskemet

NYELVTUDÁS
német nyelvtudás előny

WEBOLDAL
https://www.gyar.mercedes-benz.hu/index.

php/hu/karrier/gyakornoki-program

Kapcsolattartó

gyakornok@daimler.com

Gyakornoki hotline: +36 76 30 7109
(Hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között hívható)



Innováció. Dinamizmus. 
Csapatszellem. Kecskemét.
Szerezz piacképes szakmai tapasztalatot a kecskeméti 
Mercedes-Benz gyár multinacionális környezetében. 
Magyarország egyik legvonzóbb munkáltatójaként 
várjuk jelentkezésedet! 

www.mercedesgyarkarrier.hu  
06 80 20 50 87

Mercedes_2021_01_Allasstart-hirdetes_205x285mm_v2.indd   18 2021. 03. 05.   10:27



A MERKBAU Cégcsoport egy 1990-ben alakult 100%-ig magyar tulajdonú, kiskunhalasi székhellyel 
rendelkező cég. A vállalat két fő profilja az építőipar, illetve a kereskedelem.

Kivitelezési munkálatokat az ország egész területén vállalunk, valamint Németország területén is 
jelen vagyunk. Főépítésvezetőségünk van Győrben, Budapesten, és Kiskunhalason. Tevékenységünk 
kiterjed a mély-és magasépítésen át az épületenergetikai felújításokra is.

Célunk, hogy folyamatos fejlődés révén növeljük cégünk meghatározó szerepét és elismertségét 
szűkebb régiónkban, valamint a hazai és nemzetközi piacon egyaránt.

ÉPÍTSD VELÜNK A JÖVŐD ÉS JELENTKEZZ HOZZÁNK!
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Merkbau Group

merkbau

NYELVTUDÁS
angol/német középszint

WEBOLDAL
https://merkbau.hu/karrier/

Kapcsolattartó

Mihálovics Erika
HR asszisztens

mihalovics.erika@merkbau.hu
+3630/3551855



Az aktuális lehetőségekért 
látogass el karrier oldalunkra.

 

Csatlakozz hozzánk, ha...

A MERKBAU egyik fő üzletága az építőipari generálkivitelezés. 
Célunk, hogy folyamatos fejlődés révén növeljük cégünk meghatározó 

szerepét és elismertségét szűkebb régiónkban, valamint a hazai 
és nemzetközi piacon egyaránt. Nyílt szellemű, innovatív, hatékony 

menedzsment működtetéssel kívánunk maximálisan megfelelni a jövő 
egyre növekvő kihívásainak, mert „Az építés a mi világunk!”

épületgépész / villamosmérnök / építőmérnök hallgató 
vagy, esetleg ilyen végzettséggel rendelkezel. 

Irodánk van: Budapesten, Pécsen,  
Kiskunhalason, illetve Szegeden is!

https://merkbau.hu/karrier/

állásbörze cégbemutató_2022.indd   1állásbörze cégbemutató_2022.indd   1 2022. 02. 02.   10:37:432022. 02. 02.   10:37:43



Morgan Stanley is a leading global financial services firm providing investment banking, securities, 
wealth management and investment management services. The firm has earned a worldwide 
reputation for the excellence of its advice and execution in financial markets. With offices in more 
than 41 countries, the firm is truly global-and a market leader in the U.S., Europe, and Asia as 
well as in emerging markets. Morgan Stanley’s success rests on the talents and passion of our 
people, who share a common set of values and bring excellence and integrity to everything they 
do. We seek to grow long-term relationships by virtue of our consistently rigorous thinking and 
the unsurpassed access to financial markets that Morgan Stanley can bring. This means providing 
leadership in specific areas such as investment banking, debt and equity underwriting, research, 
and sales and trading. We also focus increasingly on creating custom-tailored solutions that cut 
across functions to help our clients realize new opportunities and solve complex problems. Our 
aim is to be the first choice of everyone who deals in financial markets, whether as prospective 
clients, employees, or investors.
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NYELVTUDÁS
angol

Kapcsolattartó

Szemjanyinov Paula

Paula.szemjanyinov@morganstanley.com
+36 1 884-7466  

WEBOLDAL



Kezdés
Folyamatos

Munkavégzés helye
Online vagy 1095
Budapest, Lechner Ödön
fasor 8.

Hogyan jelentkezz?
Látogass el a
www.morganstanley.com/
campus oldalunkra, és
keresd a 2022

Technology Spring

Internship programot
vagy szkenneld be az itt
található QR kódot.

Jelentkezz a Morgan Stanley

informatikai tavaszi

gyakornoki programjára!

Informatika / fizika / matematika /
mérnöki területen tanulsz?

Miért érdemes jelentkezned?

A gyakornoki program során nem csak 
informatikai tudásodat fejlesztheted, de 
izgalmas projektekben is részt vehetsz.

Ezen kívül csatlakozhatsz olyan képzési 
lehetőségekhez, mint a Morgan Stanley-t 
és az informatikai területeket bemutató 
képzések, angol nyelvtanfolyam, mentor 
program, szakmai és készségfejlesztő 
tréningek.

A program keretein belül két fő terület 
projektlehetőségei közül választhatsz:
• Alkalmazásfejlesztés
• Rendszermérnök



A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tevékenységi köre felölel lényegében mindent, ami technológia. A 
szervezet feladatrendszere folyamatosan bővül, mára komoly jogosítványokkal rendelkezik a titkos 
információszerzés, a szakértői és hatósági feladatok, valamint a kiberbiztonság területén egyaránt. 
Nálunk felelősségteljes, biztos életpályára számíthatsz és egy dinamikusan fejlődő csapat tagja 
lehetsz. Speciális helyzetünkből adódóan szerteágazó, kihívásokkal teli műszaki munkakörökbe 
keressük a technológiák iránt érdeklődő pályázókat, Budapesten és a megyeszékhelyeken 
egyaránt.

Szeretsz új dolgokat megismerni?
Izgalmas munkára vágysz?

Szeretnéd tudásodat fejleszteni?
MÁR MINDENHOL KERESTÜNK!

VÁGJ BELE BÁTRAN!

Amit kínálunk
• tudásod folyamatos fejlesztését,
• továbbtanulás támogatását,
• kiszámítható feltételek mentén, változatos feladatokat,
• fiatalos csapatot, csapatmunkát,
• munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést,
• ingyenes időszakos egészségügyi szűrővizsgálatot,
• szakorvosi ellátást,
• családalapítási és szociális támogatást,
• kedvezményes sportolási és üdülési lehetőséget,
• béren kívüli juttatásokat,
• iparági átlagot meghaladó bérezést.

Várjuk pályázatodat! 
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Nemzeti Kibervédelmi Intézet

Nemzeti Kibervédelmi Intézet

WEBOLDAL
https://nbsz.gov.hu

Kapcsolattartó

Lóga Nikoletta

+361/336-4943
+3630/698-2803

NYELVTUDÁS
angol

Kibertámadás!



K Ü L D E T É S I N N O V Á C I ÓT A P A S Z T A L A T● ●

Éppen neked való lehetőségeket kínálunk, ha
- szeretsz csapatban dolgozni, de egyedül is megállod a helyed;
- változatos feladatokat és biztos munkahelyet keresel;
- a rutinfeladatok már nem jelentenek kihívást és szívesen vennél részt nagyobb

projektekben;
- szívesen kamatoztatnád különleges nyelvi képességeidet a jó ügy érdekében;
- informatikai tudásodat letesztelnéd mérnöki, technikusi pozíciókban;
- érdekel az IT-biztonság, de az unalmas munkák annál kevésbé.

Szereted a James Bond filmeket? Tetszenek a 007-es technikai kütyüi? Ha igen, nálunk
megtudhatod, hogyan is dolgoznak valójában egy technikai titkosszolgálatnál. Te vagy a
mi emberünk, ha nem hátrálsz meg a kihívások elől, és nem rettent el, hogy munkád
során folyamatos fejlődésre ösztönzünk.

Nézz körül weboldalainkon a betölthető pozíciókért!



A One Identity, a Quest Software egyik üzletága, a világ egyik vezető szállítója a jogosultság – 
és hozzáférés kezelés és governance területén. A One Identity megoldásai több mint 7500 
szervezeteknek segítenek világszerte, hogy egy identitás-központú IT-biztonsági stratégiát 
valósítsanak meg, ahol a megfelelő felhasználók a megfelelő hozzáféréssel rendelkeznek a 
megfelelő erőforrásokhoz, a megfelelő időben, és mindezt egy audit során bizonyítani is tudják.

Hogyan fejlődhetsz nálunk mérnökként? 
Belépéskor minden új kolléga kap egy betanulási tervet az első 3-5 hónapra, aminek lekövetésében 
a mentora és csapatvezetője segíti. Jól kidolgozott kompetencia-mátrix áll rendelkezésre, ehhez 
kapcsolódó besorolási (grade) rendszer társul. Közvetlen vezetővel personal learning plant 
készítünk, amit félévente átnéztek közösen. Csapaton belüli tudás-térképet használunk, hogy 
melyik tudás kinél van már meg. Ha látunk hiányt, akkor meghatározzuk, hogy ki tanulja azt meg, 
mennyi idő alatt és hogyan. Ez nagyon részletes. Csapatra vonatkozó health-checket is alkalmazunk 
(Spotifyos mintára, és a saját igényeinkre hangolva).
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One Identity

One Identity - Quest Hungary

WEBOLDAL
https://careers-quest.icims.com/jobs/sear-
ch?ss=1&searchLocation=13226--Budapest

Kapcsolattartó

Antal Balázs

balazs.antal@oneidentity.com
+36205019748

NYELVTUDÁS
angol

Szerethető munkahely

One Identity



®

Fischer Krisztina
Sr. Channel Marketing Manager, EMEA

" A One Identity folyamatosan fejlődik, növekszik, alakul. Ezt
azok nem szeretik, akik az állandóságot részesítik előnyben, de
engem pont ez motivál. Itt lehet alkotni, új megoldásokat
kitalálni, segítőkész kollégákkal együttműködni a célok elérése
érdekében, nemzetközi porondon tapasztalatot gyűjteni. Itt
nincs rossz válasz, mert az új gondolatoknak mindig van helye,
és mindenki törekszik arra, hogy az információáramlás
hatékonyan megvalósuljon."

Hogy mi a One Identity?

Dolgozz a világ egyik leginnovatívabb IT Security fejlesztőcsapatában!

LÉGY RÉSZESE TE IS A KALADNAK!y?

Zseniális és elhivatott emberek által összegyűjtött tudás és tapasztalat, ahol a kocka poénokon is tudunk
nevetni. Egy izgalmas munkahely, ahol a kérdéseidre választ, ötleteidre, munkádra feedbacket kapsz. Ahol a
feladat rabul ejt, mint egy jó sorozat vagy egy szórakoztató játék. Nem utolsó sorban pedig a világ egyik
vezető IT-biztonsági szoftverfejlesztő vállalata, több mint 125 millió felhasználóval.

Magyar Attila (Athos)
Lead Developer

"C-től a Pythonig, Unixól Windows-ig. GUI-tól kernelig
mindenféle környezettel lehet találkozni, így aztán
mindig akad új típusú szakmai kihívás, ami során
sokat lehet tanulni"

Jelentkezésedet a karrier oldalunkon keresztül vagy a hr-hungary@oneidentity.com
email címen is eljuttathatod hozzánk.

                          quest.com/company/careers-hungary.aspx

Szakács Attila 
Senior Software Engineer

"Szofverfejlesztőként az ember szeretne elsőrangú terméken
dolgozni, a szívéhez közel álló technológiákkal. A One
Identitynél ez az alap. Emellett egy olyan csapat részese
vagyok, ahol odafigyelnek mindenki álláspontjára, egy-egy
szakmai vita után jellemzően olyan megoldást találunk, ami
túlmutat bármelyikünk egyéni ötletén. Szívesen fogadjuk
csapatunkba a junior jelölteket is, ha látjuk bennük, hogy úgy
csillan fel a szemük egy-egy szakmai kihívás hallatán, mint
ahogy nekünk. Sok erőt merítünk a nyílt forráskódú
termékünk felhasználóitól, sokunk annyira megszereti a
terméket, hogy szabadidejében is az open-source
közösséggel foglalkozik."

Mészáros Ádám
Senior Quality Assurance Engineer

"Számomra két dologgal emelkedik ki a One Identity az
eddigi munkahelyeim közül. Itt Linuxon dolgozhatok,
így az effektív problémamegoldásra koncentrálhatok,
de tesztelőként ennél is fontosabb számomra, hogy
nem vállalunk kompromisszumot ha a termék
minőségéről van szó."



A Paks II. projekt teljes életpályát felölelő karrierlehetőséget kínál. Nálunk folyamatos szakmai 
fejlődés és kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok várnak rád!

A Paks II. Atomerőmű Zrt. feladata az új, paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének 
előkészítése, az engedélyek beszerzése, a beruházás lebonyolítása, az új egységek üzembe 
helyezése, majd üzemeltetése.

Az atomerőmű tervezéséhez, építéséhez és később az üzemeltetéséhez rengeteg jól képzett 
szakemberre van szükség. A beruházásban mintegy 10 ezer ember dolgozik majd.

Egy atomerőmű létesítése rendkívül összetett, izgalmas feladat, rengeteg kreativitást és innovatív 
gondolkodást igényel.

A Paks II. fiatalos, mi több, fiatal csapat, dolgozóink átlagéletkora 40 év. A sokrétű feladat 
elvégzéséhez szükség van az évtizedes tapasztalattal rendelkező, illetve pályájuk elején járó, 
frissdiplomás szakemberekre egyaránt.

A Paks II. Zrt. versenyképes jövedelmet és széleskörű juttatási csomagot biztosít.
Nézd meg az aktuális álláshirdetéseket a Paks II. Zrt. karrierportálján, ahova önéletrajzodat is 
feltöltheted egy későbbi ajánlat reményében: karrier.paks2.hu.

A Paks II. projekt korunk legnagyobb hazai beruházása, vegyél részt benne Te is!
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Paks II. Nuclear Power Plant Ltd.

Paks II. Atomerőmű Zrt.

Paks II. Atomerőmű Zrt.

NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
www.paks2.hu

Kapcsolattartó

Szabó Orsolya
HR szakértő

karrier@paks2.hu
+36 75 999 200



AMT KÍNÁLUNK:
• Magyarország legnagyobb energetikai beruházásában való aktív részvétel
• Versenyképes jövedelem és széles körű juttatási csomag
• Folyamatos szakmai fejlődés és kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok

JUTTATÁSOK:
• Egészségbiztosítás
• Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
• Cafeteria
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Mobiltelefon
• Villamosenergia-vásárlási kedvezmény kompenzációja
• Albérlet támogatása 
• Szolgálati lakás igény esetén

karrier.paks2.hu
JELENTKEZÉS:

CSATLAKOZZ TE 
IS A PAKS II. ZRT. 
CSAPATÁHOZ! 

Paks II. Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 116
+36 75 999 200
info@paks2.hu

Web: www.paks2.hu
Facebook: Paks II. Atomerőmű Zrt.
Linkedin: Paks II. Nuclear Power Plant Ltd.
Twitter: @Paks2Atomeromu
Instagram: paks2_atomeromu

P2_Állásbörze_OE_kalauz_165x234mm_2022_01_26_v01.indd   1P2_Állásbörze_OE_kalauz_165x234mm_2022_01_26_v01.indd   1 2022. 02. 02.   13:14:072022. 02. 02.   13:14:07



A PCB Design Magyarország egyik legnagyobb független elektronikai tervezéssel foglalkozó 
mérnökirodája. Fő profilunk a nyomtatott áramkörök tervezése és elektronikai termékek fejlesztése.
Büszkék vagyunk arra, hogy a világ számos országából rendelkezünk ügyfelekkel, árbevételünk 
95%-a exportból származik.

Kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk a legmodernebb processzorokat és sok gigabites 
interfészeket tartalmazó nagysebességű komplex áramkörök tervezésében.
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PCB Design Ltd.

PCB Design Kft.

NYELVTUDÁS
magyar, angol

WEBOLDAL
https://pcbdesign.hu/hu/kezdooldal/

Kapcsolattartó

Lazányi János
Ügyvezető

hr@pcbdesign.hu
+36203997184





A PEC egy nemzetközi technológiai szolgáltató, amely jelen van Európában (Belgium, Magyarország, 
Németország), az Egyesült Államokban, Kínában és Japánban. Energiatároló rendszerek 
fejlesztésére és gyártására (Cell, Module and Battery Testing Equipment, Cell Manufacturing 
Equipent) szolgáló, valamint készpénz-logisztikai megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek.

Az Energy Storage divízióban dolgozó munkatársaink a jövő megújuló energiaforrásai által termelt 
energia tárolására szolgáló technológia és eszközök fejlesztésén dolgoznak. Ügyfeleink köre 
kiterjed a nemzetvédelmi-, űrkutatási-, légi-ipar, valamint az akkumulátor gyártás és fejlesztés, tier 
1 autóipari beszállítók és OEM partnerek piacvezető szereplőire.

TUDOD HOGYAN KÉSZÜLNEK A HIBRID/ELEKTROMOS JÁRMŰVEK AKKUMULÁTORAI?

Mi a PEC-nél tudjuk! Ha a technológia a szenvedélyed, érdeklődsz a robotika, az elektronikai 
fejlesztés vagy automatizált gyártósorok fejlesztése iránt, szeretnél nemzetközi környezetben, 
hi-tech megoldásokat használva dolgozni, keress meg bennünket - 20 éve vagyunk jelen 
Magyarországon.
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pec

NYELVTUDÁS
angol, kompetens nyelvtudás

WEBOLDAL
https://careers.peccorp.com

Kapcsolattartó

Mocher Melinda
Recruiter

jobs@peccorp.com
06 1 487 7010



Would you like to know how the batteriesof hybrid vehicles
– the carsof the future – aremanufactured? We at PEC know!

If you haveapassion for innovation and technology and if you are
interested in robotics, electronic design,software development or
mechanic design of fully automated manufacturing lines, come and
meet usat – we use these technologies in our everyday life.

PEC started in 1984 as an engineering company, realizing complex
automation projects.We have known a great evolution over
the following years, thanks to our strong research and development
in battery test systems, embedded controllers and MWare,PEC’s
manufacturing control software system.

Since 2004we areconcentrating to providing manufacturing, testing
and logistics solutions to keymarkets:
- Energystorage devices(battery manufacturing)
- Cashprocessing and security print works

PEC is headquartered in Belgium,with development and project
management groups in Hungary (Budapest), the US, Germany,
Chinaand Japan.

We’re looking for skilled engineers to work in a dynamic team and in
ahigh-tech environment, offering these challenging positions:
- ElectronicEngineers
- ElectromechanicalEngineers
- SoftwareDevelopers

Visit usat our stand and have also
a look at www.peccorp.com

Engineer
your
future !



1996 óta működő tervezőirodánk a mérnöki feladatok széles skáláját fedi le tevékenységével. 
A mérnöki hivatás ranglétráján is különböző fokokat képviselünk, hiszen a műszaki rajzolástól 
a tervezésen keresztül az összetett projektek összefogásáig kollégáink minden feladatkörben 
felkészültek.
A piaci igények és perspektívák változására cégünk is folyamatosan reagál. Ennek megfelelően 
mérnökeink kiváló megoldásokat nyújthatnak a Partnereinknél felmerült ideiglenes vagy hosszú 
távú humánerőforrás nehézségeire.
A kezdetektől elsősorban más tervezőirodák projektjeinek támogatása, műszaki rajzolása és 
szerkesztése volt a fő profilunk. Partnereink és a piac igényeihez alkalmazkodva cégünk bővítette 
a szakmai stábját, így egyre magasabb színtű projektekben is adunk támogatást. Az egyszerűbb 
2D-s vagy 3D-s rajzolói feladatoktól a komplex tervezési tevékenységeken át a projektvezetésig 
teljeskörűen részt veszünk. Tervező mérnökeink gépészet, villamosság, statika, építész szakágakban 
is segítik cégünk és Partnereink eredményes működését.
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Planwork Tervező és Szolgáltató Kft.

NYELVTUDÁS
magyar, angol, német

WEBOLDAL
http://www.planwork.hu/

Kapcsolattartó

Grabovszky Levente
projektvezető

office@planwork.hu
+36-1-270-0968



Építészet

Statika

Villamosság

Gépészet

Épületgépészet

Informatika

Mérnökszolgálat

Hegesztéstechnika
         /Planweld+/

www.planwork.hu

Szakterületeink:
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SZERETED A KIHÍVÁSOKAT? KÉSZEN ÁLLSZ ARRA, HOGY FELSZABADÍTSD TECHNIKAI 
KREATIVITÁSODAT?

Kihívásokkal teli, hosszútávú karrierlehetőséget keresel? Szívesen kamatoztatnád technikai 
tudásodat mérnök gyakornokként vagy folyamatmérnökként?

Építs karriert a P&G-nél!

A Procter&Gamble 1837-ben egy szappan- és gyertyakészítő családi vállalkozásként indult az 
Egyesült Államokban. Az azóta eltelt több mint 184 év alatt a világ egyik legnagyobb és legsikeresebb 
fogyasztási cikkek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó nemzetközi nagyvállalatává fejlődött. 
Több, mint 180 országban vagyunk jelen és olyan neves márkák tartoznak hozzánk, mint például 
Always®, Ariel®, Lenor®, Pampers®, Oral-B®, Old-Spice®, Braun® és Gillette®.
A P&G kiemelt figyelmet fordít az egyenlőség és befogadás megvalósítására a mindennapokban. A 
P&G-nél elkötelezettek vagyunk egy olyan kultúra megteremtése mellett, ahol mindenki egyenlőnek 
tekinti a másikat, és önmagát adhatja a munkahelyen.
Magyarországon két gyáregységgel és egy központi irodával van jelen a vállalat. Budapest 
határában Csömörön található a Budapest Gyár, amely 1991 óta világszínvonalú technológiát 
képviselő automatizált gyártósorokkal üzemel. Világszerte jól ismert Always® és Naturella® 
betétet, Discreet® tisztasági betétet és Tampax® tampont gyárt.
2014-ben nyílt meg a Gyöngyösi Gyár, amely kezdetben Pampers® pelenka gyártásával 
foglalkozott, 2016 óta pedig kizárólag Oral-B® elektromos fogkeféket szerel össze, valamint 
Braun® villanyborotvákat és női epilátorokat csomagol.
A P&G-nél a jövő vezetőit keressük és fejlesztjük. Dinamikus, rugalmas, gyorsan döntő, analitikus 
gondolkodású, jó kommunikációs és problémamegoldó készséggel, valamint csapatvezetői 
ambíciókkal rendelkező jelentkezőket keresünk, akik fejlődni és tanulni szeretnének egy 
multinacionális vállalati környezetben.

DOLGOZZ EGY OLYAN CÉGNÉL, AHOL MINDEN NAP SZÁMÍT, HOGY MIT TESZEL!
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NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
pgcareers.com

Kapcsolattartó

P&G - HR Talent Supply Team

jelentkezz.im@pg.com
csatlakozz.im@pg.com

pgcareers

pgcareers

PGCentralEurope

Protect & Gamble



MAKE AN IMPACT  
ON MORE THAN 
JUST YOUR CAREER
#PGDAY1
WE ARE HIRING! 
Check our Managerial & Traineeship 
opportunities in Product Supply and start 
building your career in creative and dynamic 
environment present in Procter&Gamble!

Apply now! Visit pgcareers.com or 
send an e-mail to  
jelentkezz.im@pg.com (Budapest Plant/Csömör), 

csatlakozz.im@pg.com (Gyöngyös Plant)



Egertől 25 km-re, a Mátrában található hazánk egyetlen nagy volumenű lőszergyára, mely 400 
család számára nyújt biztos jövőt. 70 éves múltunk tapasztalataira, és a vevők körében már 
bizonyított márkáinkra alapozva folyamatosan nő a vállalatunk, és egyre nagyobb szerepet töltünk 
be a nemzetközi piacokon. Dinamikus fejlődésünk eredményeként egyre többen választják a 
termékeinket, melyeket egyaránt gyártunk hatósági és személyi védelmi feladatok ellátásához, 
valamint sportlövők és vadászok szenvedélyének megéléséhez. Gyárunk folyamatosan nő, új 
gyártósorokat telepítünk, új üzemcsarnokokat építünk, új termékeket vezetünk be, egyre nagyobb 
kapacitással termelünk. A különböző területek eredményes együttműködésben érik el a közös 
célokat.

Légy te is a csapatunk tagja!

Számítunk a tudásodra, megbecsüljük a munkádat és az elhivatottságodat, hogy te is eredményes 
résztvevője legyél a fejlődésünknek.
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MFS Ammunition

NYELVTUDÁS
magyar, angol

WEBOLDAL
https://mfs-ammunition.com/career/

Kapcsolattartó

Fekete Mariann
HR generalista

mariann.fekete@ruag.com
06 30 797 8294



Az Északi-középhegység szívében több mint 65 
éve működik Magyarország egyetlen nagy vo-
lumenű lőszergyára. A nemzetközi vállalatcso-
port tagjaként dinamikus fejlődéssel növeljük 
kapacitásunkat és exporttevékenységünket. 

Folyamatos fejlesztéssel erősödik Sirokban 
a már 1952 májusától üzemelő lőszergyárunk, 
mely 2009-től a nemzetközi RUAG cégcsoport 
tagjaként leginkább sport- és vadászati célra 
gyártott lőszereket, amellett, hogy megbízható 
partnere a magyar védelmi szerveknek is. 2020-
ban a bevételünk 25%-át fejlesztésekre szántuk, 
melyek mind a folyamatokat, mind az eszköz-
parkot érintették, amivel jelentős hatékonyság-
növelést értünk el.

Közel 3 milliárd forintos beruházásnak köszön-
hetően már NATO-kompatibilis 9 mm-es lősze-
reket is gyártunk új, teljesen automata gyártó-
sorunkkal egy 2020-ban kialakított új, modern 
üzemcsarnokban. Így gyárunk a jövőben a NATO 
országok védelmi szervei nek és a központi NATO 
haderőknek is beszállítója lehet, fennmaradó ka-
pacitásunkat pedig a civil piac 9 mm-es lősze-
rigényeinek kielégítésére fordíthatjuk. Az új, au-
tomata gyártósor a legmodernebb technológiát 
hozza el Sirokba.
A kiskaliberű, GECO márkanévvel gyártott töl-

tényeink az európai piacon folyamatosan emel-
kedő értékesítési mutatókat érnek el, és a világ 
legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban is 
tovább erősödik általuk a pozíciónk. 2022-ben 

visszavezetjük a piacra a gyár korábban már hír-
nevet szerzett MFS márkájú termékeit, melyeket 
nemzetközi szinten a védelemipari és katonai 
felhasználóknak értékesítünk. A vonzó ár-telje-
sítmény arányú, minőségi termékeinket szívesen 
választják szituációs- és céllövők is. Sikerünk 
titka, hogy termékeink megfelelnek a modern 
lőszer minden követelményének.

2020-ban új kaliberrel is bővült termékpalet-
tánk. Az 5,56-os lőszerek teljes gyártósorát te-
lepítettük a tavalyi év második felében, így idén 
már ezek értékesítésével is erősítjük piaci szere-
pünket. Cégünk üzletpolitikáját és beruházásait 
a hosszú távú jólét és az értéktermelő munka-
helyek biztosítása mentén alakítjuk, szponzori 
tevékenységünkkel támogatjuk a hazai sport- és 
szituációs lövészetet.

A SIROKI LŐSZERGYÁR dinamikusan növek-
szik, új gyártósorokat telepítünk, új üzemcsar-
nokokat építünk, új termékeket vezetünk be, 
egyre nagyobb kapacitással termelünk. A folya-
matos fejlődés eredményeként stabil és tartós 
munkalehetőséget kínálunk. 

Ha van tapasztalatod, számítunk a szaktu-
dásodra, ha pályát módosítasz, minden tá-
mo gatást megadunk a speciális terület beta-
nulásához és az átképzéshez, ha diák vagy, 
lehetőséget adunk a gyakorlat megszerzésére 
és a folyamatos fejlődésre.

MIT ADUNK NEKED? 
   Határozatlan idejű munkaszerződést
   Hosszú távú, stabil munkahelyet saját 

állományban
   Családias, tiszta és biztonságos 

munkakörnyezetet
   Gépkocsis bejárás támogatását
   Belső fejlesztést e-learning támogatással
   Külföldi tanulmányutakat nemzetközi 

nagyvállalati környezetben
   Céges rendezvényeket, vállalati ajándékokat
   Változatos bónuszrendszert, folyamatos  

fejlődési lehetőséget
   COVID-védekezési eszközöket (maszk, 

kézfertőtlenítő, tesztelési lehetőség)

PASSION FOR 
AMMUNITION

KÜLDD EL AZ ÖNÉLETRAJZODAT!
👉👉 Fekete Mariann • mariann.fekete@ruag.com   👉👉 HOTLINE: 06 30 797 8294

ÚJ LEHETŐSÉGEK 
A SIROKI LŐSZERGYÁRBAN
RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI ZRT.



Vállalatunkról
Az SAP a világ egyik legnagyobb üzleti szoftvereket fejlesztő cége. Világszerte több mint 130 
országban értesítjük szoftvereinket és felhőalapú megoldásainkat. A kutatás-fejlesztés 17 
országban történik, ezek közül az egyik a magyarországi fejlesztőközpont, ahol közel 1200 
munkatárs dolgozik az alábbi területeken: szoftverfejlesztés, terméktámogatás, felhőszolgáltatások 
üzemeltetése, szoftverértékesítés és tanácsadás. 
Az ügyfelek, partnerek, alkalmazottak és gondolatvezérek globális hálózatával az SAP segít a világ 
jobb működésében és az emberek életének javításában. Az SAP Hungary Kft. a hazai informatika 
egyik legnagyobb szoftver cége, amelynek fejlődése a hazai üzleti és gazdasági körökben igazi 
sikertörténetnek számít. A magyar piacon közel két évtizede jelen lévő cég nem csupán a magyar 
nagyvállalatok közel 60%-ának üzleti megoldásszállítója, hanem az elmúlt évek során a kis- és 
közepes vállalatok megbízható partnerévé is vált.

Karrier
Az SAP-nál több mint 102 400-an fejlődhetünk egy olyan környezetben, amely a gondolatok nyílt, 
szabad kifejezését ösztönzi. Olyan kreatívan gondolkodó munkatársak mellett dolgozhat majd, akik 
az ügyfeleink számára valóra váltják a nagy ötleteket. Az innovatív munkahelyi képzések, a fejlődését 
segítő mentorok és a munkahelyi és a magánélet egyensúlyát célzó rugalmasság segítenek minél 
többet kihozni az Ön karrierjéből is. A budapesti fejlesztőközpontban több száz fejlesztő kolléga 
dolgozik innovatív szoftvermegoldásokon, a legkülönfélébb termékek és elsősorban külföldi 
ügyfelek tekintetében.

MIT KÍNÁL AZ SAP?
• a világ legnagyobb vállalatirányítási rendszerébe való betekintést
• egy rendkívül dinamikus csapatban való részvételt
• hatalmas szakmai tudást
• ötcsillagos munkakörnyezetet
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company/sap/life

vtphungary

@saplabshungary

WEBOLDAL
sap.com/careers

Kapcsolattartó

Montvai Jonatán
Lead of Global Vocational Training Program Hungary

jonatan.montvai@sap.com
+36 70 527 7152

@SAPLabsHungary

NYELVTUDÁS
angol/kompetens nyelvhasználat



Jelentkezz te is

(1) Fejlesztőnek
(2) Cloud üzemeltetőnek
(3) Terméktámogatásra

(4) SAP VT Rotációs programra
 Ha még legalább 3 féléved van hátra 

az egyetemi tanulmányaidból

(5) Gyakornoknak (bármelyik 
területre)

Jelentkezésed karrieroldalunkon várjuk:

 www.facebook.com/vtphungary



Shapr3D is an innovative 3D modeling tool for industrial designers, engineers, product managers, 
manufacturers, and other design professionals. But it’s much more than that.

Shapr3D is on the mission of reinventing the CAD industry that got stuck in the past. We’re building 
a 3D modeling app that works for the users, instead of holding them back. We want people to be 
able to design anywhere they want, the way they want.

We don’t just innovate. We create a new status quo in 3D design.
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Shapr3D

Shapr3D

shapr3dapp

WEBOLDAL
shapr3d.com/careers

Kapcsolattartó

Gergő Nagy
Head of Recruitment

interview@shapr3d.com

Shapr3D

NYELVTUDÁS
angol



Meet our Scale-up Program
The 6-month Scale-up Program is designed to give students and fresh graduates 
hands-on experience accompanied by mentoring and training. At the end of 
the program, we offer full-time positions to the high-performing participants.

How is it di
 erent from other 
fresh grad programs?

• From Day 1, you will work directly on the product 
• You will receive training throughout the program
• You will have a mentor assigned to you to guide your professional growth
• You will participate in team events and finish the program with a hackathon
• If hired after completing the program, you’ll get stock 

options like every Shapr3D employee

Our Scale-up Program is for you if you
• Are finishing your studies, are a fresh grad, or have max. 1-year experience 
• Can work at least 30 hours/week
• Are proficient in English 

Benefi ts
• Salary above the market average
• IT equipment
• BKK pass
• Team events
• Office perks

If all this speaks to you, apply to our Scale-up Program 
and grow with us! Send your English CV and 
a motivational letter to interview@shapr3d.com! 
www.shapr3d.com/company/careers

Our Scale-up Program is for you if you
Are finishing your studies, are a fresh grad, or have max. 1-year experience 
Can work at least 30 hours/week
Are finishing your studies, are a fresh grad, or have max. 1-year experience 



A Sigma Technology Magyarország a svédországi központú Sigma csoport része, amely mérnöki 
megoldások szállítója piacvezető vállalatok számára a világ több, mint 12 országában.
 
A magyarországi irodánk tavaly ünnepelte megnyitásának 20. évfordulóját, és ugyanebben ez 
évben értük el a 200-as létszámot is.
 
Alaptevékenységünk középpontjában ügyfeleink projektjeinek szakmai támogatása áll, mely két fő 
tevékenységre bontható: angol nyelvű műszaki dokumentációk készítésére, melyet Technical 
Writer kollégáink biztosítanak, illetve IT konzultációra, mely a szoftverfejlesztő és -tesztelő 
kollégáink feladata.
 
A technológia nemcsak a munkánk, hanem az életünk része is: ez a hobbink, a szenvedélyünk és 
a víziónk egy sikeres jövő elérésére. Számunkra nem csak a növekedés a prioritás: célunk, hogy 
partnereink minőségi szolgáltatást kapjanak, munkánkat a lehető legmagasabb színvonalon és 
megbízhatóan teljesítsük.
 
A Sigma Technology egy olyan vezető technológiai tanácsadó cég, ahol az emberek állnak a 
középpontban, segítve ügyfeleinket az innovációban, és munkatársainkat a szakmai kiteljesedésben.
 
“We are Technology” 
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Sigma Technology Group

Sigma Technology Group

sigma_technology

WEBOLDAL
https://sigmatechnology.se/ 

Kapcsolattartó

Farkas Zsófia
Recruitment Team Leader

Zsofia.Farkas@sigmatechnology.se
+36 20 286 2492

sigmatechgroup

NYELVTUDÁS
angol (min. B2-es szint)



Are you the 
next one at Sigma 
Technology?
It is your development that matters – without you, 
there are no us, we are a consulting company that 
invests in people’s growth. This is the place where 
you will be respected and where you will work with  
a bunch of awesome people from all over the world.

You will have instant access to your management 
as well as all the information you might need. 
It is important for us that you enjoy working at 
Sigma Technology. That’s why we offer you great 
employment conditions.

We are proud of our culture that is based on passion, 
respect for each other, and joint mission to create a 
better tomorrow. This is the place where you will be 
able to pursue your ambitions, while having lots of 
fun along the way.

EXPECT
A BETTER

TOMORROW



A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 1896-ban jött létre. A szellemi tulajdonvédelem 
országos hatáskörű államigazgatási szerve, tevékenységét önállóan működő és gazdálkodó 
kormányzati főhivatalként látja el.
 
Fő feladataként a különféle iparjogvédelmi oltalmi formákhoz kapcsolódó hatósági tevékenységekért 
felel. Végzi a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetek nyilvántartásával 
és fel ügyeletével járó, valamint a K+F minősítésével összefüggő hatósági feladatokat. Feladat- és 
hatáskörébe tartozik továbbá az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi 
tulajdon területén, va lamint a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében 
való részvétel. Működteti a Hamisítás Elleni Nemzetközi Testületet.
 
A világ legfejlettebb hasonló intézményeivel való együttműködés páratlan lehetőség a mérnöki 
és ter mészettudományi, a jogi és közgazdasági vagy informatikai végzettségű fiatal szakemberek 
számára.
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

SZTNH - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

sztnh_hu

NYELVTUDÁS
angol általános középfok komplex

WEBOLDAL
https://www.sztnh.gov.hu/hu

Kapcsolattartó

Pozsgai Tünde Bernadett
humánpolitikai referens

tunde.pozsgai@hipo.gov.hu
474-5711



KIKET KERESÜNK?

  SZABADALMI ELBÍRÁLÓ: MSc/egyetemi végzettséggel  
VILLAMOSMÉRNÖK 
GÉPÉSZMÉRNÖK 
VEGYÉSZMÉRNÖK 
BIOLÓGUS

  JOGÁSZ

 KÖZGAZDÁSZ

MIT KÍNÁLUNK A MÉRNÖKÖKNEK?

SZAKIRODALOM 

KUTATÁS 

IDEGEN NYELVEKEN

MÉRNÖKI TUDÁS 

JOGI ASPEKTUSBÓL

 BIZTONSÁG,  

KISZÁMÍTHATÓSÁG,

IRODAI  

KÖRNYEZET

VÁRJUK CV-DET!

HOO 

@ 

HIPO.GOV.HU

SPECIÁLIS 

SZAKTUDÁS 

ELSAJÁTÍTÁSALEGÚJABB  

INNOVÁCIÓK 

NAP MINT NAPVÁLTOZATOS 

SZAKMAI  

MUNKA

SZTNH
Hungarian Intellectual Property Office

védjegy
trademark

szerzői jog
copyright

szabadalom
patent

Telefon: +36 1 312 4400
Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
E-mail: hoo@hipo.gov.hu
Honlap: www.sztnh.gov.hu

SZTNH allasborze 20210421_kalauz.indd   1 2021. 04. 21.   19:27



A német thyssenkrupp autóipari szegmense több mint húsz éve 3 magyar mérnökkel fogott 
együttműködésbe és kezdte meg magyarországi működését: azóta a vállalat több mint ezer fős, 
a világ élvonalához tartozó kompetencia központot működtet Budapesten,  Jászfényszarun elekt-
romechanikus kormányszervókat és hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket gyárt, Debrecen-
ben stabilizátorokat és rugókat készít a vállalat, míg Győrben futómű-összeszerelő üzemet működ-
tet. Jelenleg több mint közel 2300 munkatársa van a vállalatnak Magyarországon.
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thyssenkrupp

thyssenkrupp

NYELVTUDÁS
angol

WEBOLDAL
https://www.thyssenkrupp.hu/hu/

Kapcsolattartó

Őrsi Judit
HR Referens

judit.orsi@thyssenkrupp-automotive.com
+36 70 643 6738



Vezesd karriered

új utakra!

A thyssenkrupp budapesti E/E kompetencia központja egy valódi fejlesztési centrum, ami
magyar mérnökök ötletére alapozva, saját szellemi munkával vált az elektromechanikus 
kormányszervók szoftveres és hardveres oldaláról is a világ egyik vezető szakmai köz-
pontjává. Itt mi önállóan, magunk határozzuk meg a módszertant, az alapvető technikai 
döntések itt születnek és nem kiszervezett részfeladatokat, hanem valódi, teljes fejlesztési 
munkát végzünk. Advance development részlegünk pedig a távolabbi jövő ma még nem is 
létező megoldásait kutatja.

Jelentkezz most:

További nyitott pozícióinkért látogass el a thyssenkrupp.hu/karrier oldalra.

        facebook.com/thyssenkrupphungary

*Tájékoztatunk, hogy önéletrajzod elküldésével hozzájárulsz, hogy személyes adataidat a thyssenkrupp Components Technolog Hungary Kft (székhely: 1117 

Budapest, Budafoki út 56. South Buda Business Park cjsz: 01-09-887088) mint adatkezelő, a https://www.thyssenkrupp.hu/hu/adatvedelem cím alatt elérhető 

adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

#MATLAB

#cyber security

#steering
#steer by wire

#automotive

#python
#safety critical

#embedded c



Tudtad, hogy a TE Connectivity…

…egy 14 milliárd dolláros, 140 országban jelenlévő vállalat?   
…termékeit 75 éve használják a közlekedésben, ipari alkalmazásokban, kommunikációs 
iparágban?  
…a fenntartható fejlődésért a vízfelhasználása 28%-kal, a szennyvízkibocsátása és 
energiafelhasználása 30%-kal csökkent?  
… Esztergomban  közel 1600 munkatársa gyárt az autóipar számára alkatrészeket?
… a gyártási folyamat az iparági paraméterek és szabványok szerint történik, a tervektől 
a csomagolásig?
…fő tevékenysége a napi átlag 2 millió elektronikai csatlakozó gyártása?  

Leendő mérnökeink részt vesznek a gépek és gyártósorok tervezésében, fejlesztésében; 
tesztelésben, programozásban, egyéni ötletek megvalósításában.  Nyitva áll előttük a 
nemzetközi tanulási, fejlődési lehetőség, munkájukhoz minden támogatást megkapnak.  
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HR Solutions Partner
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Vállalatunk mentorálási rendszere izgalmas karrierlehetoségeket kínál számodra. 
A programban résztvevo gyakornokaink részleg specifikus oktatást kapnak. 
Munkanyelvünk az angol. Nemzetközi képzéseink lehetové teszik számodra a 
releváns szakmai nyelvtudás gyors elsajátítását.

AMIT EZEN FELÜL NYÚJTUNK NEKED:

Bónuszok

Képzések

Étkezés

Edzőterem

Kedvezmények

Támogatások

Buszjáratok

Biztonság

ÁLMODJUK EGYÜTT A JÖVŐT!

Bónuszok

Képzések

Étkezés Kedvezmények

Támogatások

Buszjáratok

BiztonságEdzoterem



Büszkék vagyunk rá, hogy autóipari beszállítóként a Valeo valamennyi autógyár partnere világszerte. 
Cégcsoportunk közel százezer munkatársa azért dolgozik nap mint nap, hogy az autózást minél 
biztonságosabbá, kényelmesebbé és zöldebbé tegye. Veszprémi gyárunkban személy - és 
tehergépjárművek elektronikai alkatrészeinek és rendszereinek tervezésére valamint gyártására 
specializálódtunk. Nálunk nem csak egy állás vár, hanem egy nagybetűs KARRIER!

A Valeo független ipari csoport, amelynek tevékenységi köre teljes egészében az autóiparra 
koncentrálódik. Autóipari beszállítóként valamennyi autógyár partnere világszerte. A csoport 
a gépjárművek legkülönbözőbb kategóriáihoz tervezi, gyártja és értékesíti termékeit, és mára 
az észak- amerikai, európai és ázsiai piacok domináns autógyártóinak partnereként a világ 
legnagyobb autóipari beszállítóinak egyikévé vált. Mint technológiai vállalat, innovatív termékeket 
és rendszereket kínál, amelyek hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez és az 
intuitív vezetés fejlesztéséhez. A Valeo világszerte 184 telephellyel, 20 kutatási, 35 fejlesztési, 15 
elosztó központtal, 33 országban 111.600 munkavállalót foglalkoztat világszerte.

A Valeo magyarországi gyára Veszprémben található, ahol közel 2200 munkatársat foglalkoztatunk. 
Telephelyünkün személy - és tehergépjárművek elektronikai alkatrészeinek és rendszereinek 
tervezésére és gyártására specializálódtunk. Prémium kategóriás kapcsolók, szenzorok, elektronikai 
vezérlőegységek, okos kulcsok és kameravezérlők széles skáláját gyártjuk személygépjárművek, 
teherautók és haszongépjárművek számára.
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A Valeo autóipari beszállítóként szinte valamennyi autógyár partnere világ-
szerte. Innovatív termékeket, rendszereket kínál, amelyek hozzájárulnak 
a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez és az intuitív vezetés fej-
lesztéséhez. A Valeo 191 telephellyel, 59 K+F központtal, 15 elosztó 
központtal rendelkezik. Világszerte 33 országban 115.000 munka-
vállalót foglalkoztat.
A Valeo veszprémi gyára személy- és tehergépjárművek elektro-
nikai alkatrészeinek és rendszereinek tervezésére és gyártására 
specializálódott. Prémium kategóriás kapcsolók, szenzorok, 
elektronikai vezérlőegységek, kameravezérlők széles skáláját 
gyártja személygépjárművek, teherautók és haszongépjár-
művek számára.
 
Várunk a csapatunkba, jelentkezz Te is hozzánk!

Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.
„Az okosabb autókhoz tehetséges emberek kellenek!”

8200 Veszprém, Piramis utca 1.
Telefon: +36 (88) 205 540
Foglalkoztatottak száma: 2200 Fő 
Ajánlott állások száma: 20
Szükséges nyelvtudás: angol
Jelentkezés: allas@valeo.hu
Bővebb információ: 
Kovács Edit – edit.kovacs@valeo.com
Kormos Evelin – evelin.kormos@valeo.com
https://valeo.hu/



Globális mérnöki szakértelemmel, merész vállalkozói szellemmel és erőteljes újításokkal 
felgyorsítjuk az elektromos mobilitás fejlődését. Globális vezetőként a Valeo Siemens eAutomotive 
testreszabott nagyfeszültségű technológiákat és rendszereket fejleszt és gyárt a közúti elektromos 
járművek teljes spektrumához, beleértve a hibrideket, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos 
járműveket. Portfóliónkban vannak eMotorok, eAxles, fedélzeti töltők, inverterek és DC / DC 
konverterek.

A Valeo Siemens eAutomotive ma Németországban, Franciaországban, Magyarországon, 
Lengyelországban és Kínában 10 fejlesztési és gyártási helyszínen több mint 4000 alkalmazottat 
foglalkoztat, amelyek elengedhetetlenek az agilis technológiai vállalat sikeréhez és ösztönzik az 
innovációt a fenntartható növekedésű iparágban. Kompetenciákkal és erőforrásokkal együtt 
jelentősen hozzájárulunk az elektromos mobilitás további fejlődéséhez, és hozzájárulunk a tiszta, 
alacsony kibocsátású jövőhöz.
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Szinger Alexandra
Toborzási specialista

alexandra.szinger.jv@valeo-siemens.com
+36 70 460 9461

valeosiemens

Valeo Siemens e Automotive Hungary Kft.
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Veriest is an international design house providing forefront ASIC and FPGA services, from 
architecture, design and verification all the way to full physical design and chip implementation – 
on time, on budget and on spec.

Veriest is offering a wide range of services tailored to meet specific needs of customers who are 
looking for a professional solution and high value in their chip development.

Our portfolio of clients includes the full range of globally established industry leaders, defense 
companies, and also start-ups at preliminary stages of developing high-end chip technology; giving 
you the opportunity to master your abilities, encounter new projects, face new challenges and 
grow!

Join our team of about 150 engineers, and work in some of the key projects at the forefront of 
chip technology.

Veriest is headquartered in Israel with engineering sites in England, Serbia and Hungary.
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HR Specialist
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It's all about people www.veriestS.com



Karrier – határok nélkül
A Wärtsilä 1834 óta működő finn tulajdonú multinacionális cég, mely a világ 70 országában 200 
helyen képviselteti magát, és kb. 18 000 alkalmazottal dolgozik világszerte. Magyarországon 
2003 óta van jelen és azóta folyamatosan növekszik. Budaörsi központunkban illetve romániai 
telephelyünkön dolgozó, jelenlegi 80 fős munkavállalói létszámunkat folyamatosan bővítjük.

A Wärtsilä komoly hangsúlyt fektet a digitalizációra, technológiáinak folyamatos fejlesztésére, és 
elhivatott abban, hogy a hajózás és ökoszisztéma terén kínált okosmegoldásainak piacvezető 
szerepét hosszú távon megőrizze. 

Cégünk tevékenységi köre
A cégcsoport által gyártott hajómotorok, hajtóművek, erőművi dízel és gázmotorok teljes 
élettartamát lefedő szervizszolgáltatás. 

Akiket keresünk
Olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik nem irodai munkára vágynak, hanem inkább a 
gyakorlati kihívásokat keresik, vállalva az ezzel járó utazást. Nem tervrajzokat készítenek, hanem a 
gépek mellett végzik a munkájukat külső helyszíneken, országhatáron belül és azon túl.
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Kis Annamária
HR manager

hr.whu@wartsila.com
+36 23 532 127

Wärtsilä Hungary Kft.
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THE WORLD
DEMANDS
CHANGE.
Join us in our efforts working
together towards enabling
sustainable societies with
smart technology.

Find your calling.
wartsila.com/careers 



Kedves leendő munkavállalónk!

Több, mint 15 éve foglalkozunk diákmunka közvetítésével, ami alatt több ezer fiatal számára 
biztosítottunk tisztességes és jövedelmező munkalehetőséget. Számunkra ez a legfontosabb 
eredmény.
Hisszük, hogy egy iskolaszövetkezet diákközpontú, ahol a diák elégedett, motivált és elismerik a 
munkáját.

Igyekszünk Budapesten és vonzáskörzetében minél több munkalehetőséget biztosítani.

Büszkeséggel tölt el minket, hogy a legtöbb megrendelőnkkel hosszú évek óta nagyon jó 
munkakapcsolatot ápolunk, és erre a továbbiakban is törekszünk.

Fiatal és barátságos csapatunkkal várunk minden munkát kereső diákot a belvárosi irodánkban, 
legyen szó azonnali munkakezdésről vagy csak egy megbeszélésről.
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Törös Adrienn
koordinátor

info@worklandplus.hu
0620/458-7328

Worklandplus
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DIÁKMUNKA.HU
Diák vagy és nem dolgoztál még?

1051 Budapest, Sas u. 25., 6. em.

Kevés időd van suli mellett?

Pénzt gyűjtenél a fesztiválszezonra? 

Érdeklődsz más területek iránt is? 

Nem szeretnél egyedül munkát vállalni? 

Kezdd nálunk a karriered!

Vállalj alkalmi melót!

Lépj be hozzánk még ma!

Próbáld ki magad, ahol csak akarod!

Hozd a barátaidat is!

Munkaterületeink:

Legyél a csapatunk 
tagja!

u szálloda
u vendéglátás
u rendezvény
u gyakornoki program
u kereskedelem
u irodai munka
u szellemi munkák
u könnyű fizikai munka

kép: Freepik.com
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Mi a Zyntern.com?
Egy állásportál Neked! És mindenkinek, aki szakmai gyakorlatot vagy frissdiplomás munkát keres 
gazdasági, IT, mérnök vagy más területeken! Diákmunkát, önkéntes lehetőségeket és junior 
pozíciókat is találhatsz az oldalon.

Mit tud a Zyntern.com?
• Egyetlen oldalon összegyűjt többszáz releváns pozíciót frissdiplomásoknak és hallgatóknak, 

diákoknak. 
• CV-k, motivációs levelek és hosszú űrlapok helyett saját karrier profilt készít Neked a megadott 

adataid, tanulmányaid, tapasztalataid és preferenciáid alapján.
• Kiválasztja és elküldi Neked azokat a pozíciókat, amik tényleg relevánsak számodra (munka 

típus, szakterület, munkaóra, fizetés, lokáció szempontjából). Neked csak regisztrálnod kell és 
a Zyntern algoritmusa böngészik a hirdetések között helyetted.

• Egyszerű jelentkezés egyetlen gombnyomással. Ha pedig nem vagy biztos benne, hogy 
jelentkeznél, de érdekel egy hirdetés, elmentheted és később visszatérhetsz rá.

• Térkép nézetet és lokáció szerinti keresést. Egyrészt, az általad beállított címhez, ami lehet 
a sulid, lakhelyed, kedvenc edzőtermedhez lévő távolság szerint rendezi sorba a számodra 
releváns munkákat. Másrészt, térkép nézetben is tudsz böngészni a hirdetések között. 

Vannak álláskeresési tippek is? Naná!
Látogass el a blog.zyntern.com oldalunkra, ahol hetente frissülő szakmai témákkal, hasznos 
munkaerőpiaci tippekkel és laza, egyetemistáknak szóló bejegyzésekkel várunk! További izgalmas 
tartalmakért és vicces mémekért kövess bennünket Facebookon és Instagramon is!
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ÁLLÁSBÖRZE
Óbudai Egyetem

TALÁLKOZZUNK
ISMÉT ŐSSZEL!

www.allasborze.uni-obuda.hu



Legyél te is Junior Projektmanager

a                  -nél!

Feladataid:

• Működési környezet kialakítása
• Csapat irányítása
• Rendszerüzemeltetés, IT-support
• Idő- és HR-management
• Rendezvényzárás, pénzügyi 

adminisztráció

Fizetés:

• Betanulás alatt: 
nettó 60 000 Ft

• Fesztivál alatt: 
akár nettó 280 000 Ft

Soknak tűnik?

Csak az élmény lesz az, 
ami nálunk vár rád!

Ha felkeltettük az érdeklődésed, várjuk jelentkezésed a festipay@onejob.hu e-mail címen!




