A Morgan Advanced Materials Ltd egy több mint 150 éves múltra visszatekintő, a londoni tőzsdén
jegyzett technológiai cég, amely az ipar és közlekedés különböző területein (járműipar, energia
előállítás, fémelőállítás, stb.) használt technológiai anyagok (műszén, grafit, kerámiák) és azokból
készült termékek (szénkefék, áramszedők, áramátviteli rendszerek, stb.) gyártásával és
fejlesztésével foglalkozik. Dinamikusan fejlődő és folyamatosan bővülő magyarországi cégünk
csapatába keresünk kollégát X. kerületi munkahelyre.

Jelentkezz hozzánk

BETANÍTOTT MUNKATÁRS
pozícióba
Miért érdemes minket választani?


Versenyképes fizetés az első naptól kezdve



Bruttó 34 000 Ft Cafetéria juttatás az első nálunk töltött teljes hónaptól kezdve, amit szép
kártyára vagy készpénzben is kérhetsz



Utazási hozzájárulás a törvényi kereteknek megfelelően



Betanulási és mentor program



Gyümölcsnap minden szerdán



Céges busz a KÖKI termináltól a délelőttös műszakhoz igazodva



Céges tanfolyamok és tréningek



Hónap dolgozója díj (30 000 Ft)



1 vagy 2 műszak vállalása



2 műszak esetén jár a műszakpótlék is!

Feladataid lesznek:


A feladatod elektromos motorokba, generátorokba (szénkefe) vagy mozdonyokra és villamosokra
kerülő termékek (áramszedő) gyártása



Alapanyagok előkészítése homok –és fémszórással



Munkadarabok méretre vágása, ragasztása, forrasztása, fúrása, polírozása, hőkezelése,
tesztelése



Összeszerelés és csomagolás



Mindezt műszaki rajzok alapján, tolómérő segítségével, százados pontossággal, mechanikus
gépeken.



Ne aggódj, ha az alapok megvannak, minden mást megtanítunk!

Elvárásaink:


Dolgoztál már hasonló területen.



Tudod, hogy telik egy operátor napja és milyen egy termelőüzem tempója!

Akkor vagyunk számodra jó választás,


ha hosszú távon gondolkozol, és fontos számodra egy biztos, bejelentett munkahely, ahol
megbecsülnek Téged,



ha biztonságos és igényes munkakörülmények között szeretnél dolgozni, ahol zuhanyzós öltözőt
és egyéni védőfelszerelést biztosítanak számodra,



ha versenyképes fizetésre és Cafetéria juttatásra vágysz, már a próbaidőd alatt is!



ha szívesen vennél részt érdekes csapatépítőkön, szakmai vagy nyelvi képzéseken,



Örs vezér tértől 15 perc alatt, Rákos vasútállomástól 5 perc alatt elérhetsz minket a 168E busszal.

Állás, munka területe(i):


Fizikai, Segéd, Betanított munka



Betanított munka



Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:


1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:


Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:
1106 Budapest, Csillagvirág utca 7.

Egyéb juttatások:
cafeteria, szakmai tréningek

Bővebb információ és jelentkezés:
Job.Hungary@morganplc.com
+36 (1) 505 6772 (munkaidőben hívható!)

