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gyakornok– 
Jelentkezz hozzánk, ha szeretnél egy debreceni sikertörténet részese lenni! 2017-ben épült, modern gépparkkal és munkakörnyezettel rendelkező gyárunkban 

évente több millió lengéscsillapító-rugót és stabilizátort állítunk elő neves autógyártók részére. 300 munkatársunkkal azon dolgozunk, hogy termékeink a járművek 

stabilitását és dinamizmusát biztosítva kényelmesek és biztonságosak legyenek. Csatlakozz és légy te is részese a jövő autóipari fejlesztéseinek!  

Feladatok 

 A munka-, tűz-, és környezetvédelmi (EHS) vezető napi munkájának támogatása 

 A gyár EHS előírásainak folyamatos fejlesztése, programok és akciótervek kidolgozásában való részvétel 

 Szabályzatok frissítésében való részvétel 

  EHS bejárásokon, auditokon és hatósági ellenőrzéseken való részvétel és ennek adminisztratív támogatása 

 Beszámolók készítésében való részvétel 

 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos ügyintézések 

 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása 

 Vegyi anyag adatbázis adminisztrációs feladatainak ellátása 

 EHS jelzések, feliratok ellenőrzése, kezelése 

 

Elvárások 

 Aktív nappali hallgatói jogviszony Környezetmérnök BSC vagy MSC szakon 

 Stabil felhasználói számítógépes ismeretek, főként MS Office 

 Angol nyelvtudás 

 Heti minimum 20 óra vállalása 

 

Személyiség 

 Rugalmasság és terhelhetőség 

 Precíz, pontos munkavégzés 

 Önálló és csapatban való munkavégzés 

 

Ajánlatunk 

 Versenyképes fizetés  

 Részvétel nemzetközi projektekben 

 Folyamatos szakmai fejlődést biztosító, sikeres és gyorsan növekvő vállalat 

 Várjuk jelentkezésed, ha fontos számodra a német vállalati kultúrára jellemző kiszámítható, stabil munkahelyi háttér, és szakmailag is szeretnél előre lépni. Nálunk 

az érdekes feladatok mellett jó hangulatban és nemzetközi környezetben bontakoztathatod ki tehetségedet. Vállalatunk dinamikusan növekszik és lehetőséget 

kínál arra, hogy megismerkedj az autóipar legújabb fejlesztéseivel és megoldásaival. Küldd el magyar és angol nyelvű önéletrajzodat a allas@thyssenkrupp.com, 

hogy téged is új munkatársaink között köszönthessünk debreceni gyárunkban!  

Felkeltettük érdeklődésedet? Látogass el weboldalunkra, ahol további információt találsz rólunk: www.thyssenkrupp.hu 

 

 

 CSATLAKOZZ HOZZÁNK, ÉS VEZESD KARRIERED ÚJ UTAKRA! 
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