
INNOVATÍV, TETTREKÉSZ MÉRNÖKÖKET KERESÜNK!

Szeretnél betekintést nyerni a televíziógyártás rejtelmeibe és csatlakozni egy
olyan mérnöki csapathoz, akik innovatív technológiákkal, a gyártóeszközök és
gyártási folyamatok fejlesztésével foglalkoznak? Úgy érzed, hogy képes lennél
megvalósítani akár a lehetetlent is, és változást hozni emberek millióinak
életébe? Akkor ne habozz, csatlakozz a legjobbak közé és légy részese a
határtalan fejlődésnek!

MAGUNKRÓL

A SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. 1990-ben kezdte meg működését
Magyarországon, Jászfényszarun. Az elmúlt 30 évben a cég nagy léptekkel
haladt a gyártásban és a kereskedelemben egyaránt, így közel 2200 fős
létszámával a Randstad 2021-es felmérése szerint Magyarország legvonzóbb
munkáltatója!

 Az új modellek gyártásba történő bevezetésével foglalkozik külső és
belső helyszíneken egyaránt,

 Fejlesztési projektekben vesz részt a termékekre, gyártóeszközökre és

belső folyamatokra vonatkozóan,
 Technológiai utasításokat készít a gyártáshoz, melyet a termelésben

részt vevőknek átad,
 A gyártási folyamat során keletkező elektromos és mechanikus hibák

vizsgálatával foglalkozik, ennek kapcsán pedig hibaanalíziseket,
visszacsatolásokat készít,

 Támogatja a gyártás különféle folyamatait a logisztikától kezdve
egészen a tesztelésig, ezért szoros kapcsolatban áll a beszállítói körrel
és a társosztályokkal,

 Felkészül a próbagyártásokra, lebonyolítja azokat, illetve beindítja a
sorozatgyártást.

AMIT AJÁNLUNK:

 Kihívásokban gazdag, változatos munkakör állandó pörgéssel egy
fiatalos, nagy csapatban,

 Karrier-és fejlődési lehetőség biztosítása,
 Továbbtanulási lehetőségek támogatása, valamint belső tréningeken,

konferenciákon való részvétel,
 Jelentős béren kívüli juttatások és ösztönzők évente többször,
 A napi munkába járás támogatása,
 Egyszerei letelepedési támogatás vagy lakhatási támogatás (1+1 év),
 Ingyenes étkezési lehetőség.

MIT CSINÁL EGY GÉPÉSZMÉRNÖK ÉS EGY VILLAMOSMÉRNÖK
A SAMSUNGNÁL?



TÉGED KERESÜNK HA

 Szakirányú, felsőfokú végzettséggel (Bsc/Msc) rendelkezel
Villamosmérnökként, Gépészmérnökként vagy a kár a kettő
ötvözeteként, mint Mechatronikai mérnök,

 Legalább kommunikációs szinten beszélsz angolul,
 Határozott fellépésű, kihíváskedvelő, dinamikus személyiség

vagy, aki nyitott az újdonságokra és fejlődni szeretne,
miközben kamatoztatja a megszerzett tudását.

FRISSDIPLOMÁSKÉNT nem mersz belevágni egy ilyen kalandba?

NE FÉLJ! A Samsungban PÁLYAKEZDŐKÉNT is lehetőséget biztosítunk a
tanulásra és a fejlődésre!

FELKELTETTÜK AZ ÉRDEKLŐDÉSED?

Legyél Te is a csapatunk tagja, küldd el magyar és angol nyelvű

önéletrajzod még ma!

E-mail cím: allas@samsung.com

Telefonszám: +36 30 405 8741

Samsung Electronics Magyar Zrt.
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.


