A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. tagja a világ egyik legjelentősebb acélipari
konszernjének, a nemzetközi thyssenkrupp csoportnak. A több mint 90 éves múlttal
rendelkező piacvezető vállalat nemcsak acél, hanem könnyű- és színesfém, valamint ipari
felhasználású műanyag kereskedelmével is foglalkozik, országos lefedettséggel, továbbá
a kapcsolódó szolgáltatások széles körét kínálja. A thyssenkrupp csoport a világ egyik
legnagyobb, acélgyártással, illetve autó-, gép-, energia- és építőipari alkatrészek gyártásával
foglalkozó vállalata, amely közel 80 országban van jelen, több mint 158 ezer alkalmazottal.
Dinamikusan bővülő vállalatunk felvételt hirdet!

SZAKMAI GYAKORLAT
Érdekel a kereskedelem? És az acélipar? Szeretnél a hazai ipar fejlődésének részese lenni?
A szakmai gyakorlat során:
› rálátást kaphatsz az iparág egészére, a felhasznált alapanyagokra,
› megismerheted az ágazat szereplőit,
› megtapasztalhatod, hogyan működik egy nagy konszern hazai tagja,
› megismerheted a vállalatunk különböző működési területeit,
› ismereteket gyűjthetsz az összes magyarországi telephelyünkön, a szlovákiai és
németországi központunkban,
› és nem utolsó sorban, nálunk megalapozhatod a szakmai karriered.
Szakmai gyakorlatot az alábbi területeken biztosítunk:
› Értékesítés
› Termékmenedzsment
› Logisztika
› Pénzügy, kontrolling, számvitel
› Vállalatfejlesztés
› Informatika
› Automotive Service Center
› Steel Service Center
Az egyes részlegeken eltöltött idő alatt az adott terület vezetője és a megbízott kollégák
foglalkoznak majd veled, akik átadják számodra a területhez kapcsolódó szükséges
ismereteket. Saját mentorod pedig a program alatt végig támogat.
Elvárások:
› Folyamatban lévő középfokú vagy felsőfokú tanulmányok
› Angol nyelvtudás
Előny, de nem elvárás:
› Német nyelvtudás
Munkavégzés helye:
› Budapest
› Vidéki telephelyek: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Zalaegerszeg
Amit kínálunk:
› Tanulói pénzbeli juttatás
› Modern, színvonalas munkakörnyezet
› Karrierlehetőség egy nemzetközi cégnél
› Saját ﬁtneszterem, modern, egészséges saját konyha és vállalati kantin
› Dolgozói csapatépítő programok
› Folyamatos tréningek
Évtizedek óta együtt dolgozunk, tiszteljük egymás munkáját. Ha ez számodra is fontos,
csatlakozz a csapatunkhoz!

JELENTKEZZ MOST!
Jelentkezz most a hr@thyssenkrupp.com e-mail címen!
A jövő iparát építjük. Nagyban gondolkodunk.

karrier.thyssenkruppmaterialshungary.hu

