Reflecting Excellence

Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec)
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.

Kontroller
Feladatok:
•Pénzügyi kimutatások, elemzések, elszámolások készítése, ellenőrzése
•Aktív részvétel a tervezési folyamatban
•Terv-tény elemzések készítése gyárakra, területekre bontva

Cégünk

1995-ben

alakult

Mosonszolnokon.

Napjainkban a SMG nemzetközi cégcsoport része,
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

•Termelés támogatása pénzügyi jelentésekkel, elemzésekkel
•Új folyamatok kialakításában való aktív részvétel
•Részvétel a vezetői információs rendszer fejlesztésében, illetve a menedzsment munkáját segítő riportok
elkészítésében
•Vezetőség támogatása a gyárat érintő riportokban

egy

raktárhelyiséggel Hegyeshalom területén. Közel

Elvárások:

2500

•Felsőfokú szakirányú végzettség

munkatársat

foglalkoztat

menedzsment,

adminisztrációs, mérnöki, termelési és logisztikai
területeken. A 2016/17-es üzleti évben 403 millió
euró árbevételt generált.

•Minimum középfokú Angol nyelvtudás
•Minimum 2- 4 év tapasztalat a kontrolling területén
•Önálló, precíz rugalmas és csapatjátékos szemléletmód

A magyarországi tükör- és lámpaszerelő üzem
napjainkra a tükörgyártás európai központjává vált.

•Magas szintű EXCEL ismeret
•Kiváló kommunikációs készség

Fő profilja a személygépkocsi visszapillantó tükrök
műanyag alkatrészeinek fröccsöntése, festése,

•Előny:

valamint a tükör-összeszerelés. Ehhez európai

•Termelő vállalatnál szerzett tapasztalat

színvonalú

környezetbarát

festőüzemmel,

GID

technológiát megvalósító fröccsöntő üzemmel, és
modern szerelőcellákkal rendelkezik. Az SMR

•SAP ismeret

Hungary profilja 2007-ben – a termék tervezés

Amit nyújtunk:

mellé szerveződött autóipari tesztlaboratórium

•Szakmai fejlesztés, betanulás tapasztalt kollégáktól

megnyitásával – vált teljessé.

•Versenyképes juttatási csomag

Olyan jelentkezőket várunk, akiket motivál a

•Hűségprémium, Karácsonyi bónusz

modern,

•Albérlet támogatás akár 35 000 Ft

folyamatos

kihívásokkal

teli

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

www.smr-automotive.com

•Szakmai nyelv fejlesztése multinacionális munkakörnyezetben
•Felelősség, kihívást jelentő feladatok
•Fiatal, dinamikus csapat, motiváló munkahelyi légkör
Jelentkezés módja: Magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél elküldésével a
jelentkezes@smr-automotive.com email címre.

a member of SAMVARDHANA MOTHERSON GROUP

