Reflecting Excellence

Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec)

Operátor

napijainkban a világ személygépkocsi visszapillantó
tükör

szegmensének

30

százalékát

képviseli.

Valamennyi földrészen megtalálható, ahol jelentős
autóipari

fejlesztés,

tapasztalható.

Az

autógyártási
SMR

aktivitás

Hungary

fejlődése

fennállása óta töretlennek mondható.
Cégünk

1995-ben

alakult

Mosonszolnokon.

Napjainkban a SMG nemzetközi cégcsoport része,

Átlagos kereseti lehetőség próbaidő után
bruttó 250 000 Ft – 350 000 Ft- ig
az alábbi elemekből

amely 1975. évi alapítása óta, ma már 33 országban
van

jelen,

több

mint

100.000

jól

képzett

alkalmazottal. Jelenleg három gyártó üzemmel
rendelkezik

Mosonszolnokon,

Mosonmagyaróváron,

Túrkevén

és

egy

raktárhelyiséggel Hegyeshalom területén. Közel
2500

munkatársat

foglalkoztat

•
•
•
•
•

Áprilistól megemelt órabér,
Jelenléti bónusz
Minőségi prémium,
Termelési prémium,
Készpénz Cafeteria, már az első hónaptól

menedzsment,

adminisztrációs, mérnöki, termelési és logisztikai
területeken. A 2016/17-es üzleti évben 403 millió
euró árbevételt generált.
A magyarországi tükör- és lámpaszerelő üzem
napjainkra a tükörgyártás európai központjává vált.
Fő profilja a személygépkocsi visszapillantó tükrök
műanyag alkatrészeinek fröccsöntése,

festése,

Amit nyújtunk:
•
•
•
•
•
•
•

Beválási prémium : bruttó 30.000 Ft
Hűségprémium, Karácsonyi bónusz
Albérlet támogatás akár 69.000 Ft
Toborzási prémium : min. bruttó 100.000 Ft, max. br 400.000 Ft
Bejárás támogatás : céges járatok
Előrelépési lehetőség
Fiatal, dinamikus csapat

valamint a tükör-összeszerelés. Ehhez európai
színvonalú

környezetbarát

festőüzemmel,

GID

technológiát megvalósító fröccsöntő üzemmel, és
modern szerelőcellákkal rendelkezik. Az SMR
Hungary profilja 2007-ben – a termék tervezés

Elvárások:
•
•
•

Jó kézügyesség
Monotonitás tűrés
3 műszakos munkarend vállalása

mellé szerveződött autóipari tesztlaboratórium
megnyitásával – vált teljessé.
Olyan jelentkezőket várunk, akiket motivál a
modern,

folyamatos

kihívásokkal

teli

Dolgozói kedvezmények számos elfogadó helyen

Ingyenes Jogi és pénzügyi tanácsadások munkavállalóinknak

munkakörnyezet, valamint részesei szeretnének
lenni egy fellendülő multinacionális gyár életének.

www.smr-automotive.com

Minden hétfőn reggel 8 órakor
nyílt felvételi a mosonmagyaróvári gyárban
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet : +36 (30) 685 30 87

a member of SAMVARDHANA MOTHERSON GROUP

