FEJLŐDJ VELÜNK, FEJLŐDJ NÁLUNK!
Kooperatív képzési lehetőségek a Flexnél
KIK VAGYUNK?
A Flexnél technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínálunk különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára. Vezető
szerepet töltünk be a technológiai fejlesztések terén, 30 országban vagyunk jelen
és több, mint 160 000 munkavállalót foglalkoztatunk.
Ebben a gyorsan változó világban szakembereinknek nap mint nap új kihívásokkal
kell megküzdeniük, ezért kiemelten fontos számunkra kollégáink szakértelme. Nagy
hangsúlyt fektetünk a tehetségek felkutatására, megtartására, képzésére, segítjük
őket kiteljesedésükben, szakmai fejlődésükben, hisz sikerünk kulcsát a jelenlegi és
jövőbeni munkatársaink jelentik.

FLEX MAGYARORSZÁGON
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkoztat.
Pest megyében 3 városban, változatos szolgáltatási körökkel működünk:
BUDAPEST:
• Elektronikai termékek szervizelése, konfigurálása;
• Termékfejlesztés;
GYÁL:
• Magas hozzáadott értékű logisztikai szolgáltatások tartalékalkatrész-ellátás,
szakszerviz, termékkonfiguráció területén.
ÜLLŐ:
• Alapanyag raktár kezelése, kiszolgálás a termelésig;
• Késztermék raktározás, kiszállítás;
• Logisztikai szolgáltatás;

Kooperatív képzési lehetőségek
az Óbudai Egyetem hallgatói részére

CSATLAKOZZ HOZZÁNK TE IS!
Vállalatunk több területen hirdet kooperatív képzési programot és fogadja az
Óbudai Egyetem diákjainak jelentkezését. A hallgatók amellett, hogy az egyetemen
az elméleti tudásukat bővítik, gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek szakmájukban
és a diploma megszerzésekor már releváns szakmai tapasztalattal léphetnek ki a
munkaerőpiacra.
Budapesti és gyáli telephelyeinken kooperatív képzés keretében az alábbi
pozíciókba várjuk az Óbudai Egyetem hallgatóinak jelentkezését:

FOLYAMATMÉRNÖK
Flex Budapest
1183 Budapest, Hangár u. 5-37.
Téma:
Javítósorok optimalizálása Lean módszerekkel.
Termelés-irányítási rendszer fejlesztése, riportok készítése.
Témafelelős: Králik György, +36 (30) 678 1095
Foglalkoztatás: 2-4 nap/hét

TESZTMÉRNÖK
Flex Budapest
1183 Budapest, Hangár u. 5-37.
Téma:
Teszt berendezések fejlesztése, kutatómunka, szakirodalom
és egyetemi tanulmányok összegzése.
Témafelelős: Králik György, +36 (30) 678 1095
Foglalkoztatás: 2-4 nap/hét

DEBUG MÉRNÖK
Flex Budapest
1183 Budapest, Hangár u. 5-37.
Téma:
Hibakeresési folyamatok kidolgozása, kutatómunka, szakirodalom és egyetemi
tanulmányok összegzése, javaslat újabb hibakeresési módszerekre, valamint
oktató anyagok kidolgozása.
Témafelelős: Králik György, +36 (30) 678 1095
Foglalkoztatás: 2-4 nap/hét

MINŐSÉGÜGYI MÉRNÖK
Flex Gyál
M5 Business Park, 2360 Gyál, Bem József u. 32.
(Budapestről céges busz több helyről)
Minőségügyi mérnök gyakornok jelölttel szembeni elvárás a minőségügyi alapok
ismerete.
Téma:
Repair / Refurbish / CTO (Configure To Order) környezetben kockázatelemzés,
értékelés FMEA módszer alkalmazásával, vevői reklamációk kivizsgálása és
ellenintézkedések kidolgozása 8D módszer segítségével.
Témafelelős: Tölgyesi Rudolf, +36 (30) 781 6009
Foglalkoztatás: 2-4 nap/hét

FOLYAMATMÉRNÖK
Flex Gyál
M5 Business Park, 2360 Gyál, Bem József u. 32.
(Budapestről céges busz több helyről)
Téma:
Munkaállomások/gyártósorok tervezése/fejlesztése lean módszerekkel.
Gyártósori/raktári automatizálási feladatok.
Folyamatok tervezése/dokumentálása/irányítása.
KPI-ok meghatározása.
Karbantartási feladatok.
Témafelelős: Fésűs Zsolt
Foglalkoztatás: 2-4 nap/hét
A kooperatív képzési programok során a gyakornokok tantermi oktatást
is kapnak a Flexnél alkalmazott módszerekről és a javítási folyamatokról.

CSATLAKOZZ TE IS A FLEX CSAPATÁHOZ
ÉS ALAPOZD MEG A JÖVŐDET NÁLUNK!

MIÉRT ÉRDEMES A FLEXET VÁLASZTANOD?
• Sokszínű munkahelyen, számtalan ügyféllel, változatos projekteken, kihívást
jelentő feladatokon dolgozhatsz.
• Találkozhatsz a legújabb technológiai termékekkel, pl.: kamerák, mobilok,
gamer számítógépek, high tech háztartási eszközök.
• Szabadidős és sport programokkal összetartó közösséggé kovácsolt, fiatalos
társaságban végezheted munkádat.
• Tanulmányaid befejezését követően vállalatunk akár az első munkahelyed is lehet.

MÉRNÖKKÉNT MILYEN TERÜLETEN DOLGOZHATSZ NÁLUNK?
Elektronikai szerviz tevékenységünk támogatásához elsősorban hibakereső-, folyamat- és tesztmérnököket keresünk. A hibakereső mérnökök a termékek javításában
segítenek a hibakereső technikusoknak. A folyamatmérnökök a javítási folyamatok
fejlesztésén dolgoznak lean módszerekkel, míg a tesztmérnökök a tesztberendezések karbantartásával és üzemeltetésével foglalkoznak.

Korlátlan

Fejlődő

Teret adunk ambícióidnak!
Korlátlan előrelépési lehetőséget biztosítunk piacvezető
iparágakban, szervezeti
egységtől és földrajzi területtől
függetlenül.

Fejlődj velünk, fejlődj nálunk!
Ösztönözzük, támogatjuk
munkavállalóink személyes
és szakmai fejlődését.

Támogató

Ösztönző

Tehetséged számunkra érték!
A tudás számunkra érték,
segítjük munkavállalóinkat
tehetségük kibontakoztatásában.

Megtalálod a csapatod!
Munkatársaink számára innovatív, befogadó és összetartó
munkakörnyezetet biztosítunk.

Együttműködő

Tudatos

Tarts velünk, mi összetartunk!
Támogatjuk az őszinte és nyílt
kommunikációt, előtérbe
helyezzük a csapatmunkát,
hogy együtt legyünk sikeresek.

Tudatos vállalat, tudatos jövő!
Felelősséget vállalunk
környezetünkért és egymásért.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
E-mail: toborzas@flex.com | Telefon: 06 80/205-192
Flex-Hungary Facebook page | flex.com/hu

