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Programok

ÁllásStart 2011

Helyszín: Eger, Egészségház u. 4. ’’B’’ épület, Fsz. 3-as előadó
Előadások:
10.00
CSODAVÁRÁS, - avagy hogyan készüljünk fel a munkahelyek elnyeréséhez egy változó világban

Előadó: Hegedűs Pál

		
		
		

Álláskereső klubvezető, vezető főtanácsos, álláskeresési szakértő
B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri Kirendelt-		
ség és Szolgáltató Központ

12.00
Önéletrajz írás a gyakorlatban

Előadó: Farkas Attila

		

GTK Dékáni hivatal vezető
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Időpont: 2011. 03. 21. 10- órától

14.00
álLÁSS! Álláskeresési technikák, tanácsok

Előadó: Fazakas Ida

		

adjunktus, pályaorientációs tanácsadó

Egyéb programok:
ǧǧ Grafológiai elemzés
ǧǧ IQ teszt
ǧǧ Angol nyelvű interjúk
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Agria Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft
Az Agria Térségi Integrál Szakképző Központ Nonprofit Kft (AGRIA TISZK) 6 partnerintézménnyel
kezdte meg a működését, azzal a céllal, hogy olyan szakmák és kulcskompetenciák kerüljenek kifejlesztése, amelyek megfelelnek a munkáltatói környezet és az országos szakmapolitikai elvárásoknak, s az itt végzett tanulók kikerülve iskolájukból jó eséllyel tudjanak elhelyezkedni és ellátni
feladataikat munkahelyükön.
A TISZK közösségi funkciókat is ellát, amelyek keretében elsősorban tanulóik számára biztosítanak
komplex szolgáltatásokat a pályaválasztás és pályaorientáció, karrier tanácsadás területén. Kiemelt
területet képez a tagok közös és egységes minőségbiztosítási rendszere. A szolgáltatások bevezetésével sztenderdizált adatgyűjtés segítségével felmérhetjük, hogy az elsajátított kompetenciák
közül melyeket tudnak hasznosítani a szakképzésből kikerülők, illetve melyek azok, amelyek szükségesek egy sikeres életpálya megkezdéséhez.
Az Agria TISZK intézményeinek képzési jellemzői
Eszterházy Károly Főiskola
Az Eszterházy Károly Főiskola vezetése korán felismerte, hogy az intézménynek - amennyiben meg
akar felelni a kor kihívásainak, és régiója tudásközpontjaként szeretné továbbra is meghatározni
magát - válaszolnia kell az új évszázad kihívásaira. Ebből a felismerésből adódóan az intézményben
széles körű korszerűsítési tevékenység folyik, amelynek eredményeképpen a főiskola többszörösen
és több irányban is nyitottá vált.
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
A szakközépiskolai intézményegység elsődleges célja olyan középfokú kreatív művészeti szakemberek képzése, akik a két éves oktatási időszak alatt széleskörű elméleti és gyakorlati szaktudásra
tesznek szert és magas színvonalon sajátítják el választott mesterségüket.
Kontawig Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola
Az intézmény a műszaki szakemberképzés bázisa ahol a szakiskolások európai színvonalon és nemzetközi szellemben sajátíthatják el a pályakezdéshez és a karrier építéséhez szükséges ismereteket.
Neumann János Középiskola és Kollégium
A Neumann János Középiskola és Kollégium 1987-ben jött létre Egerben. Fő profilja a szakközépiskolai és gimnáziumi oktatás. Az iskola megalakulását követően a programozó és a képesített könyvelő szakmák integrációjával saját képzési programot dolgozott ki, amely számos követőre talált az
országban. Az évek során a szakképzés mellett a gimnázium ág is megerősödött. A Neumannban
a pályaválasztás időpontjának kitolásával a tanulóknak csak a 10/11. évfolyam elvégzése után kell
választaniuk az érdeklődési körüknek megfelelő szakirányok közül.
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
A cél egy olyan szakképző iskola létrehozása volt, ahol valójában az élő gyakorlathoz igazodó szakoktatás folyik, kiváló és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával. Ez a gyakorlatorientált szakképzés megvalósult úgy a szakközépiskolai, mint a szakiskolai vonalon, hiszen minden
diák élő munkakörnyezetben, vagyis működő üzletekben kapja meg a tudást, ahol a tanulóké a
főszerep. Az iskolában immár klasszikussá vált vendéglátó-idegenforgalmi szakmacsoportos alapozó-és szakképzés mellett kiváló színvonalú a kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció
szakmacsoportos képzés is folyik.
Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium
Az intézmény azok számára ideális, akik a műszaki ismeretekkel párhuzamosan a matematika, a
számítástechnika és az idegen nyelv területén kívánnak elmélyült tudáshoz jutni, továbbtanulási
szándékuk ilyen irányú, illetve versenyképes, korszerű szakképesítést kívánnak szerezni. Újdonság
a 2011-es tanévtől a katonai tagozat beindítása, mely iránt rendkívül nagy az érdeklődés.
Elérhetőségeink: 3300 Eger, Bartók Béla tér 4., 06/36/510-417, www.agriatiszk.hu

Andromeda Travel
A cég rövid ismertetése:
Utazási irodánk, az Andromeda Travel immáron évek óta sikeresen működő, többéves
cégtradícióval rendelkező vállalkozás. Fő profilunk Görögország és a mediterrán országok, ezen kívül belföldi utak és városlátogató programok is szerepelnek kínálatunkban.
Kiemelt desztinációnk a Olymposz Riviéra népszerű homokos tengerparti üdülőhelye,
MAKRYGIALOS.
Makrygialosnak sajátos hangulata van, aki már járt itt nagyon jól ismeri ezt az érzést.
Szoros barátságok szövődhetnek az itt lakókkal, akik nyíltszívű, könnyen barátkozó,
önzetlen emberek. Az ide utazókat tiszta levegő, festőien szép zöld természet, lassan
mélyülő tengerpart csábítja, mely mentes az üdülőhelyek megszokott zsúfoltságától. A
panorámás tengerparti tavernák és vendéglők illataikkal és egészséget elősegítő ízletes
görög ételekkel, friss halakkal és tengeri gyümölcsökkel csalogatnak. Esténként buzuki
hangja mellett élvezhetik a makrygialosi éjszakát. Élménydús fakultatív programok, és
a tengeri wellness fövenyfürdő teszik még emlékezetesebbé az itt töltött kellemes napokat, heteket. Rendkívül előnyös kapcsolatokkal rendelkezünk Görögországban, ezért
nagyon kedvező áron tudunk mind apartmanos és mind szállodai elhelyezést biztosítani
és kitűnő vendéglátást nyújtani.

SZERVEZZ – UTAZZ – KERESS !
Ami szükséges:
ǧǧ állandó elérhetőség (mobil, e-mail)
ǧǧ információs előadások
ǧǧ szórólapozás, plakátolás
ǧǧ csoportszervezés, kapcsolattartás
Amit nyújtunk:
ǧǧ grátisz helyek
ǧǧ további csoportkedvezmények
ǧǧ tiszteletdíj (teljesítmény alapján)
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Agria TISZK

Kapcsolattartó személy:

Név: Mohl Enikő
Cím: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2.
Telefon / Fax: 22/316-000, 500-925
E-mail: andromeda@andromeda.hu

Honlap címe: www.andromeda.hu és www.andromedatravel.hu
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A cég rövid ismertetése:

A cég rövid ismertetése:

Az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság – területét tekintve –
Magyarország harmadik legnagyobb állami erdőgazdasága. Erdőterülete Heves megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati és Nógrád megye keleti részén található.
Természetföldrajzilag a Mátra teljes területe, a Bükk nyugati része és a Hevesi dombvidék tartozik az erdőgazdasághoz.
Az erdészeti klímaosztályozás szerint az erdőgazdaság területe a cseres-tölgyes, a gyertyános-kocsánytalan tölgyes és a bükkös zónába tartozik. Az éves átlaghőmérséklet
9°C, az átlagos éves csapadék 600-800 mm.
Az erdőgazdaság erdővel borított területe mintegy 72 ezer hektár, ez az ország erdőterületének 4,0%-át, az állami erdők 7,6%-át teszi ki. A terület élőfa készlete 14 millió m3,
ami a magyarországi élőfa készlet 4,9%-át jelenti.
Az EGERERDŐ Zrt területének túlnyomó részét természetes vagy természetszerű erdőtársulások borítják, az erdők több, mint 50%-a áll természetvédelmi oltalom alatt. Ebből
adódóan az erdőgazdaságra a természetszerű erdőgazdálkodás, ennek megfelelően a
természetes, illetve a termőhelyet lehető legjobban hasznosító, őshonos fafajokkal történő felújítások magas aránya jellemző.
A társaság alaptevékenységét a hagyományos erdőgazdálkodás – maggazdálkodás,
csemetetermesztés, erdőfelújítás, erdőtelepítés, fahasználat és vadgazdálkodás – jelenti, amit a faipari tevékenység és az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások
– erdei vasútüzem, építési tevékenység – egészít ki.
Az ipari tevékenységhez tartozik a fafeldolgozás, amely döntően a parkettagyártást jelenti és kisebb mértékben fűrészipari tevékenységet, ill. épületasztalosipari termékek
gyártását.
Kiegészítő tevékenységhez tartoznak a magas- és mélyépítés, erdei vasútüzemek szolgáltatásai, ipari termelés termékeinek kis- és nagykereskedelme, üzemanyag kereskedelem.

Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti
társadalmi szervezet.
Az Egri Bormíves Céh egyesületet 2000 áprilisában, neves borászok alapították. Az alapító tagok célja, minőségi borok készítése, valamint az etikus magatartás megvalósítása
volt. Fontos feladatuknak tekintik a kimagasló minőségű magyar borok népszerűsítését
és teljes mértékben elkötelezettek a kulturált borfogyasztás meghonosítása iránt.
Lényeges vonásuk az önkorlátozó rendszabályok önkéntes vállalása és az etikus magatartással együtt járó szabad betekintés pincéjükbe, egész szakmai munkájukba a szőlőtelepítéstől a bor készítéséig.
A Céh tagjainak szakmai munkáját számos hazai és külföldi díj bizonyítja.

Ajánlott állások:

2-3 fő /év

Elvárások:

A társaságnál betöltendő állásokra a következő végzettséggel rendelkezőket keressük:
erdészeti és faipari szakirányú végzettség, kereskedelmi végzettség, nyelvtudás: német
és angol középfok

Kapcsolattartó személy:

Név: Ivádi László
Beosztás: humánpolitikai vezető
Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 18.
Telefon, fax:36/ 801-530, 36-30/278-3646
E-mail: ivady.laszlo@egererdo.hu
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Egri Bormíves Céh

Honlap címe:

www.egererdo.hu

Egyesület célkitűzései
ǧǧ A borvidék borászati hagyományainak ápolása.
ǧǧ Az egyesület tagjai által folytatott borászati tevékenység szakmai színvonalának összehangolása, a minél magasabb szintű minőség elérése végett, a szőlőműveléstől az értékesítésig
ǧǧ Az egyesület által garantált minőségi borok népszerűsítése, a borfogyasztás
kultúrájának ápolása.
ǧǧ A kiemelkedő színvonalú bortermelők díjazása.
ǧǧ Borversenyek és kiállítások rendezése.
ǧǧ A bortermeléssel kapcsolatos hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvények szervezése.
ǧǧ Az egyesület tagjaitól elvárt „bormívesség” feltételeinek meghatározása, alkalmazásának ellenőrzése.
ǧǧ Az arra érdemes borok garancia melletti ajánlása a vásárlók felé.
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Egererdő Zrt.

Foglalkoztatottak száma: 2 fő

Ajánlott állások:

GYAKORNOKI POZÍCIÓ:
szőlőtermesztés, bortermelés területén – bortechnológus hallgatók
Marketing:
rendezvényszervezés – gazdasági tanulmányokat végző hallgatók

Elvárások:

bortechnológus, borászati tanulmányok, marketing tanulmányok, angol nyelvtudás

Kapcsolattartó személy:

Név: Bene Andrea
Cím: 3300 Eger, Leányka út 4. „C” épület 021.iroda
Telefon, fax: Tel: (36)520-400/4329
E-mail: bene.andrea@ektf.hu
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Az evosoft Hungary Kft. 15 éve fejleszt szoftvert és kínál ehhez kapcsolódó
szolgáltatásokat a németországi Siemens AG számára.

Szakterületeink:
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ

ipari automatizálás-technika,
hajtástechnika,
orvostechnika
vasúttechnika,
a Siemens vállalati informatikai rendszerei.

Szoftverfejlesztésből származó árbevétel alapján (Budapest Business Journal) az evosoft
Hungary Kft. 2010-ben Magyarország vezető szoftverfejlesztő vállalata. A Németország
felé irányuló szoftver-exportban pedig piacvezető szerepet töltünk be.
Nemzetközi rendszerházként partnereinknek egyedi, testreszabott megoldásokat kínálunk, miközben partnereinkkel a teljes munkafolyamat során szorosan együtt is dolgozunk.

Kiket keresünk csapatunkba?

Budapesti és miskolci irodáinkba felsőfokú végzettséggel rendelkező szoftverfejlesztő
és integrációs tesztmérnök munkatársakat keresünk, akik kommunikációképes angol és/
vagy német nyelvtudással rendelkeznek. Számos pozíciónk néhány hetes, hónapos németországi betanulással kezdődik, így ha külföldön szeretnéd kipróbálni magad egy nemzetközi csapat tagjaként, nálunk arra is adott a lehetőség.

Hogyan jelentkezhetsz?

Aktuális kereséseinket a karrier.evosoft.hu oldalon találod meg, jelentkezni a pozíció
pontos megnevezésével az evosoft-allas@evosoft.com címen tudsz.

B.A.Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Egri Kirendeltség és Szolgáltató Központ
A cég rövid ismertetése:
ǧǧ Álláskeresők regisztrációja
ǧǧ Álláskeresési támogatások megállapítása és folyósítása.
ǧǧ Foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetése
ǧǧ Munkaközvetítés
ǧǧ Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
Ajánlott állások:
Aktuális állás lista szerint
Kapcsolattartó személy:
Név: Tamás Judit
Beosztás: osztályvezető
Cím: 3300 Eger, Klapka u. 9.
Telefon, fax: 36/522-708,30/425-6118,36/522-769 (fax)
E-mail: tamasj@lab.hu
Honlap címe:
www.afsz.hu
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Evosoft Hungary Kft.

Ajánlott állások:

C# fejlesztő; C++ fejlesztő; integrációs tesztmérnök;

Elvárások:

szakirányú, felsőfokú végzettség; kommunikációképes angol és/vagy német nyelvismeret; magabiztos C#/.NET/C++/Java-ismeretek

Kapcsolattartó személy:

Név:Nika Lívia
Beosztás:HR referens
Cím: 1117 Budapest, Kaposvár u. 14-18.
Telefon, fax:06 1 481 2099 / 06 1 372 7402
E-mail:evosoft-allas@evosoft.com
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Heves Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara

Rövid ismertető:

A kamara küldetése kettős:

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet rendeltetése, a megye területén az előzetes letartóztatás foganatosítása, valamint a szabadságvesztésre ítélt börtön fokozatú nők ítéletének végrehajtása, illetve a büntetések és intézkedések végrehajtásával
összefüggő feladatok közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztat munkatársakat. Az intézet a megye egyik legbiztosabb munkahelyének mondható.

Egyrészt jogszabályok alapján szerepet vállal a gazdaságot érintő szabályozások területén, másrészt üzleti szolgáltatásokkal, vállalati partnerépítési programokkal, oktatással
kívánja segíteni a vállalkozások eredményességét, illetve sikeres vállalkozások létrehozását.
Céljai elérése érdekében a gazdaság működése szempontjából jelentős szerepet betöltő gazdaságpolitikai, közigazgatási intézményekkel (minisztériumok, önkormányzatok,
közreműködő szervezetek, civil szervezetek) folytat aktív párbeszédet.

Általában ajánlott állások:
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ

Biztonsági felügyelő
Körlet felügyelő
Nevelő
Adminisztratív/irodai
Gazdasági/pénzügyi
Informatikai
Egészségügyi munkakörök

A folyamatos fiatalodó személyi állomány utánpótlására keresünk elsősorban
biztosnági-, és körlet felügyelőket, valamint egyéb területekre szakembereket.
Az intézet elsősorban azoknak kínál munkalehetőséget, akik hosszú távon terveznek,
stabil munkahelyet keresnek, és képesek a munkájukat hivatásként tekinteni.
A beosztás ellátásához szükséges, speciális képzést minden esetben biztosítjuk

Elvárások:
munkakörnek megfelelően.

Kapcsolattartó személy:
Név: Kelemen Péter bv. főhadnagy
Beosztás: Személyügyi és szociális osztályvezető
Cím: 3300 Eger, Törvényház u. 2
Tel.: +36-412-722
Fax: +36-412-026
E-mail: kelemen.peter@bv.gov.hu

Javaslatai középpontjában a következők szerepelnek:

ǧǧ Kiemelten kell kezelni a strukturális reformokat, annak érdekében, hogy a gazdálkodók stabil környezetben működjenek, és fejlődjenek.
ǧǧ Biztosítani kell a vállalkozások érdekeit szolgáló kiszámítható adókörnyezetet,
ǧǧ csökkenteni kell az adminisztrációs terheket, feketegazdaságot.
ǧǧ Régiónk felzárkóztatásán.
ǧǧ Preferálni kell az innovációt.
ǧǧ Egyensúlyt kell teremteni a munkaerőpiac és az iskolaszerkezet között.

Jelentős tevékenysége a kamarának a vállalkozások számára megfelelő minőségű munkaerő-piaci kínálat biztosítása, szakképzési rendszer keretein belül.
Jelentős feladatként hárul a kamarára az elérhető uniós és hazai források bemutatása a vállalkozások irányába, mivel láthatóan az összetett, nehezen átlátható pályázati
rendszerek miatt szükséges az iránymutatás, elérhető források, pénzügyi támogatások
megjelenítése. A kamara folyamatosan figyeli a vállalkozások fejlesztéséhez felhasználható pályázati kiírásokat, melyeket véleményezési szakaszukban folyamatosan igyekszik alakítani a helyi vállalkozások számra elérhetővé tenni.
Munkájának fókuszában továbbra is a vállalkozások piacépítését ösztönző klubok, üzleti találkozók szervezése áll, ennek érdekében rendszeresen szervez találkozókat az
üzleti szerepelők részére.
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Heves Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet

A HKIK tagok a megye gazdasági teljesítményének 2/3-át adják, közel teljes egészét az
exportnak, továbbá az eladásból származó bevétel 60-70%-át.

Honlap:
www.hmbvi.t-online.hu/index.html
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Rövid ismertető:

Rövid ismertető:

A megyei önkormányzat intézményeket tart fenn (oktatás,
és egészségügy), illetve többek között: összehangolja az
idegenforgalm területi érdekeit az országos érdekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztéseit.

A MAGYAR HONVÉDSÉG KELET-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnoksága 5. Toborzó és Érdekvédelmi Irodájának egyik fő feladata a Magyar Honvédség igényeinek megfelelően hivatásos és szerződéses álomány utánpótlása. Kiemelt feladatunk a felsőfokú
végzettséghez kötött, Kanadában folyó vadászpilóta és harci-helikopter pilótaképzésre
történő toborzás. A program neve NFTC (Nato Flying Traning in Canada)

Általában ajánlott állások:
Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok, belügyi igazgatási
feladatok, Európia Uniós feladatkör, egészségügyi igazgatási feladatkör

Vadászpilóta

Elvárások:
Főiskolai végzettség, számítástechnikai szakképesítés, EU-s feladatkör, illetve idegenforgalom esetén legalább középfokú
nyelvtudás.
Foglalkoztatottak száma: 77
Kaplcsolattartó személy:
Név: Guti Rita
Beosztás: Elnöki KAB. munkatárs
Cím: 3300, Eger Kossuth L. u. 9
Telefon: 36/521-312
E-mail: guti.rita@hevesmegye.hu
Honlap címe: www.hevesmegye.hu

Ajánlott állások:

Elvárások:
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ

18-26 év
Felsőfokú végzettség
Angol nyelvismeret
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság
Magyar állampolgárság

Kapcsolattartó személy:
Gemenci Roland

Jelentkezés módja:
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Heves Megyei Önkormányzat

MH Parancsnokság 5.
Toborzó és Érdekvédelmi Iroda

MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 5. Toborzó és Érdekvédelmi
Iroda Eger

Cím:

3300 Eger, Hatvanasezred út 3.

Telefon, fax:
06-30-313-188, 06-30-313-188

Email:

heves.toborzo@regiment.hu
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Hotel E*Stella Kft.

A cég rövid ismertetője:

Cég rövid ismertetője:

Vállakozásunk 2010. március óta üzemelteti a Hotel Aqua
Eger***-t és étteremet, a Zálya bisztrót. Szállodánk 16 szobával
rendelkezeik. A vendégeknek saját zárt parkoló áll ingyenesen a
rendelkezésükre.
Szállodánkból mind a Török fürdő, mind a Termálfürdő könnyen
megközelíthető, a belváros és az egri vár is elérhető pár perces
sétával.
Éttermünkben, a Zálya bisztróban, mindig friss alapanyagokból
készült változatos napi menüket, étlapunkon helyi specialitásokat
kínálunk, melyekhez az egri borvidék pincészeteinek kiváló boraiból választhatnak a vendégek.

Belvárosi szállodánk kiváló helyszín szakmai találkozók, konferenciák megrendezésére,
de ajánljuk szabadidős turisták részére is, hiszen a város látnivalói, a strand és élményfürdő pár perces sétával elérhetők.

Állás ajánlat:
Recepciós, idegenforgalmi ügyintéző, felszolgáló
Elvárások:
Idegenforgalmi ügyintézői vizsga, angol - német tudás
Kapcsolattartó személy:
Név: Gál Gábor
Beosztás: ügyvezető
Cím: 3300, Eger Maklári út 9.
Telefon: 36/515-337, 30/9552-180
E-mail: info@hotelaqua-eger.hu

A Hotel E*Stella szállodában a következő szobák közül választhat:
ǧǧ 6 standard szoba franciaággyal (ágyméret: 140*200 cm)
ǧǧ 7 standard szoba két ággyal (ágyak mérete: 80*200 cm)
ǧǧ 1 standard szoba franciaággyal mozgássérült vendégek részére (ágyméret:
140*200 cm)
ǧǧ 1 lakosztály franciaággyal (ágyméret: 180*200 cm).

Szállodai szobáink mindegyike klimatizált, fürdőszobával, LCD-televízióval és mini-hűtővel felszerelt és rendelkezik hálózatnélküli Internet-kapcsolattal. Lakosztályunkban
a hálószoba mellett vendégeink kényelmét szolgálja egy nappali is, amely szükség
esetén pótágyazható.

Állás ajánlat:

Szakmai gyakorlat idegenforgalmi szakmenedzser, turizmus-vendéglátás és gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók számára.

Elvárások:

Hallgatói jogviszony fennállása a fent említett szakok bármelyikén. Legalább egy idegen nyelvből alapfokú nyelvismeret.
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Hotel Aqua Eger, Zsálya bisztró

Név: Hotel E*Stella **+
Cím: 3300 Eger, Egészségház út 4.
Tel.: +36-20/3232-999
+36-36/523-476
Fax: +36-36/523-475
E-mail: info@hotelestella.hu

Web: www.hotelestella.hu
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IBM Data Storage Systems Kft.
A cég rövid ismertetése:

IBM DSS prides itself on being one of the largest employers in the Vác area. In addition
to Vác residents and people from nearby communities, we also welcome applicants
from Budapest, as Vác can be reached from the capital city in just 25 minutes and offers
a modern, friendly and less polluted alternative to Budapest residents. IBM DSS earned
a Family Friendly Workplace title in 2007 in recognition of its efforts to assist employees
in achieving an ideal work/life balance.
At the Vác-based plant of IBM DSS, currently, subsystems are assembled, and this is the
only location in the world, so the number of the manufactured machines is constantly
growing.
The main areas where these systems are exported are in the European, American and
Eastern markets.

Foglalkoztatottak száma: 1000
Ajánlott állások:
Engineer, Logistics, IT

Elvárások:

Állásbörze és felkészítő napok 2011

IBM Data Storage Systems (DSS) is IBM’s data storage systems production and assembly plant in Vác. As the only location in the world where IBM data storage sub-systems
are produced, the plant has a continuously expanding range of products.

Bachelor or Masters degree, fluent English in written and verbal as well.

Kapcsolattartó személy:

Név: Bögyös Éva
Beosztás: Recruitment Specialist
Cím: 2600 Vác, Deákvári Fasor 16-18.
Telefon, fax: 26/500 526
E-mail: cv@hu.ibm.com

Honlap címe: www.ibm.com/start/hu

19

Nokia Siemens Networks Kft.

A cég rövid ismertetése:

A cég rövid ismertetése:

A melódiák iskolaszövetkezet 1991 óta az országos hálózat tevékeny részeként látja
el a kelet-magyarországi régiót hasznos diákerővel folyamatosan bővülő szolgáltatás
körünkkel, növekvő diáklétszámunkkal, megbízható,fegyelmezett, minőségi munkaerő
biztosításával és a versenyképesség fenntartásának igényével az elmúlt évek során közel 1000 megrendelő igényeit elégítettük ki.

A Nokia Siemens Networks a Nokia, illetve a Siemens 50-50%-os vegyesvállalataként
2007 áprilisában jött létre, azóta 150 országban 60.0000 munkatárssal van jelen a világon. A Nokia Siemens Networks magyarországi központja globális szinten is jelentős: a
vállalat Magyarországon 850 fővel, két területen működik.
A Nokia Siemens Networks a telekommunikációs megoldások és az infrastruktúra vezető szállítójaként jövőbemutató termékek és technológiák kifejlesztésén dolgozik, miközben új üzleti ökoszisztéma létrehozását is megcélozza.
A magyarországi piaci igények kiszolgálása érdekében a hazánkban jelenlévő távközlési
szolgáltatók mindegyikét – különböző mértékben – ügyfelei között tudhatja. A jelenlegi
három hazai mobilszolgáltatóból kettőnek a Nokia Siemens Networks építette ki GSM
hálózatát, de hazai kábeltelevíziós társaságnak is épített már hálózatot - több tízezer
háztartás számára biztosítva ezzel kábel TV szolgáltatást.
A Nokia Siemens Networks tevékenységének másik alappillére Magyarországon az
anyavállalat (Nokia) által 1998-ban létrehozott budapesti innovációs központ, ahol a
globális piacot kiszolgáló kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak. Az NSN hazai K+F központja mára az eszköz- és hálózati kutatások és fejlesztések szaktekintélyévé vált. A budapesti központ ad otthont a világ legsikeresebb telekommunikációs terméke - a mobil
kapcsolóközpont (MSC) - fejlesztésének, melynek legújabb generációja az IP-technológia segítségével a mobiltelefonálás költségeinek csökkentését teszi lehetővé a szolgáltatók számára. Továbbá az Európai Unió támogatásával, az egységes és átjárható
vasutak megteremtése, a személy- és a teherszállítás hatékonyabbá tétele érdekében
írtak ki az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS – European
Rail Traffic Management System) első pillére, a GSM-R kiépítésére.

Ajánlott állások:
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ
ǧǧ

Fizikai munkák
Promóciós ágazat
Adminisztrációs ágazat
Terjesztési ágazat
Szakmai jellegű munkák ágazata
Marketing kutatási ágazat
Idegennyelvigényes munkák ágazata
Futárszolgálat ágazata

Elvárások:
Középfokú végzettség
Angol - Német nyelvtudás előny
Műszaki végzettség előny, de nem feltétel

Foglalkoztatottak száma: 315 fő
Kapcsolattartó személy:
Név: Stork Marianna
Beosztás: Témavezető
Cím: 3300, Eger Knézich Károly u. 8 FSZ. 1.
Telefon, fax: 36/410-077, 30/355-66-24
E-mail: eger@melodiak.hu

Honlap címe: www.melodiak.hu

Ajánlott állások:
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Melódiák

Szoftverfejlesztő mérnök, Szoftvertesztelő mérnök, Telekommunikációs kutató mérnök, Technikai terméktámogató mérnök, Szoftver támogató mérnök.

Elvárások:

Informatikai képzettség, szoftverfejlesztési ismeretek, programozási tapasztalat, angol
nyelvtudás. Telekommunikációs képzettség, tapasztalat előny.

Kapcsolattartó személy:

Név: Gyenes Péter
Beosztás: vezető, K+F üzleti kapcsolatok
Cím: 1092, Budapest, Köztelek u. 6.
Telefon, fax: +36-20/977-7797
E-mail: jobs.hu@nsn.com

Honlap címe: www.nokiasiemensnetworks.com
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„Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk.”

Csatlakozzon most az egyik legdinamikusabban fejlôdô, és leginnovatívabb
pénzügyi tanácsadó céghez!
l Építsen kézzel fogható elônyökkel járó értékesítôi karriert, és osztozzon
sikereinkben!
l Ismerje meg népszerû részvényopciós programunkat, és legyen tulajdonostársunk!
l

„Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk.” mottónkhoz hûen cégcsoportunk
minden munkatársa azért dolgozik, hogy együtt felelôsen elérjük ügyfeleink megtakarításainak növekedését, és költségeinek csökkenését.
Magunkról:
Az UFS Group Holding Zrt. magyar irányítású, nemzetközi cégcsoport. Megbízható
szaktudáson alapuló, teljes körû pénzügyi szolgáltatást nyújtunk a cégcsoport
egyéni és vállalati ügyfeleinek. A vállalat menedzsmentje közel két évtizedes
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatás területén.
Értékeink: Szakértô, Elôrelátó, Megbízható.
Szakképzett tanácsadói hálózatunk személyes üzleti tárgyalás keretében
segíti elô Ügyfeleink megtakarításainak, befektetéseinek leghatékonyabb
és legeredményesebb felhasználását.
Szolgáltatásaink:
l Családi pénzügyi portfólió kialakítása
l Környezetbarát otthon megvalósítása
l Adóoptimalizálás
l Nyugdíj megoldások
l Lakossági és vállalati hitelek
Elérhetôségeink:
Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Tel.: (+36) 1 505 8374
E-mail: info@ufsgroup.hu
Web: www.ufsgroup.hu

A cég rövid ismertetője:
Remy Internationlal Inc.

A Remy Inc. a járműiparban tevékenykedő, amerikai székhely multinacionális nagyvállalat, amely négy kontinensen, tizenegy országában működtet termelővállalatokat és
kereskedelmi központokat. A Remy immár több mint 100 éve a járműipar egyik vezet
indítómotor- és generátorgyártó cége.

A Remy Automotive Hungary Kft.

Magyarországi vállalatunk haszongépjárművekhez és személygépjárművekhez gyárt és
szállít indítómotorokat, generátorokat. Termékeinket mind az első beépítés (OE) piacon,
mind a pótalkatrész-piacon (AM) értékesítjük. A legnevesebb haszongépjárműgyártók
tartoznak a mezőkövesdi gyár vevői körébe: a DaimlerChrysler, a Volvo, a Caterpillar, illetve a világ legnagyobb dízelmotor-gyártói, a Cummins, a Deutz és a Perkins. A
személygépkocsigyártók közül partnereink közé tartozik a General Motors, az Isuzu,
és a Fiat. 2008-ban hibridmeghajtású motorok gyártásával szélesítettük termékeinek
körét. A termelési kapacitásokon túlmenően jelents fejlesztési erőforrásokkal rendelkezünk, a késztermékfejlesztés, a tesztelések és validációs mérések, a prototípusgyártás,
a célgéptervezés és a gyártástechnológia-fejlesztés terén. Vállalatunk rendelkezik ISO
TS 16949 és ISO 140001 minőségi tanúsítványokkal, illetve egy szigorú
környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági rendszerrel.

Foglalkoztatottak száma: 704
Ajánlott állások:

Anyaggazdálkodó munkatárs, Customer Service Representative / Külkereskedelmi ügyintéző, Könyvel, Minőségbiztosítási mérnök, Folyamatmérnök,
Gyakornoki állások: Anyaggazdálkodás, Customer Service, Pénzügy
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A mi stratégiánk – az Ön karriere

Remy Automotive Hungary Kft.

Elvárások:

felsőfokú külkereskedelmi/ logisztikai/ közgazdasági/pénzügyi végzettség, mérnöki
végzettség

Kapcsolattartó személy:

Név: Fenyves Mónika
Beosztás:HR Generalista
Cím: 3400 Mezőkövesd, Szihalmi út 3.
Telefon, fax: +36 30 250 5845, +36 49 412 868
E-mail: fenyves.monika@remyinc.hu

Honlap címe:

www.remyinc.hu

23

