TS HUNGARIA KFT.

TEVÉKENYSÉGI TERÜLET: VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÁS, GYÁRTÁS

Cég neve: TS Hungaria Kft.
Székhely, telephely: 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
Az osztrák állami vasutak, azaz az ÖBB, 2010-től 100 %-os tulajdonában lévő, hozzávetőleg 430 főt
foglalkoztató TS Hungaria Kft. kiemelkedő szerepet játszik a vasúti járműjavítás és gyártás területén. A
Elődünk, a Miskolci Vasúti Főműhely 1859-ben alakult meg, hazánkban harmadikként. A Társaság idén, 2019ben ünnepli 160 éves évfordulóját.
Cégünk a magyarországi piac egyik legjelentősebb szereplője a vasúti teherkocsi javítás, korszerűsítés,
tervezés, és gyártás területén. A versenyszférában a piaci pozíciónk megőrzése, illetve erősítése érdekében
folyamatos technológiai és termékfejlesztési tevékenységet végzünk a felmerülő igényeknek és a nemzetközi
előírásoknak megfelelően.
Főbb területeink:




Fővizsga
Komponens
Vasúti Kerékpár gyártás, javítás

2019.01.14-től a TS Hungaria Kft-nél stratégiai telephelyfejlesztés vette kezdetét, melyre az anyacégtől 4,9
milliárd Forint támogatást kapunk. A beruházás célja a korszerűsítés, felújítás, valamint termelési
kapacitásunk növelése. Ennek érdekében új csarnokokot fogunk felhúzni modern technológiai
felszerelésekkel, berendezésekkel. Ilyen lesz például az automatizált vasúti kerékpár festő, valamint
szemcseszóró épület, illetve új tolópadjárást is létesítünk majd. További célunk, hogy meglévő
csarnoképületeinkben
Szeretnél aktív résztvevője lennél a felújítási folyamatainknak?
Érdeklődsz a minőségügyi rendszerek, folyamatauditok iránt?
Karrieredet egy nemzetközi, vasúti versenyszféra területén el tudod képzelni?
Fedezd fel vállalatunkat és saját jövőbeli lehetőségeidet!
Csatlakozz!
Területeink, ahová állás kínálunk:
Minőségellenőrzés

Értékesítés

Karbantartás

Technológia
(Mérnökség)

Jelenleg nyitott pozícióink:
POZÍCIÓ MEGNEVEZÉSE

VÉGZETTSÉG

LÉTSZÁMIGÉNY

TAPASZTALAT

Minőségellenőr Mérnök

Gépészmérnök végzettség

1 fő

min. 2-3 év

Key Account Manager
Telephelyfejlesztési
Szakember

Pénzügyi, felsőfokú végzettség

1 fő

min. 1 év

Felsőfokú, műszaki végzettség

1 fő

minimum 2-3 év

Festőtechnológus

Gépészmérnök végzettség

1 fő

minimum 2-3 év

Diákmunkára is lehetőségetek van jelentkezni hozzánk az ME Iskolaszövetkezeten keresztül az alábbi
területekre:
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Technológia (Mérnökség) – Gépészmérnök tanulmányokkal
Értékesítés – német nyelvismerettel
Karbantartás – műszaki tanulmányokkal
Személy-és munkaügy – gazdasági, jogi tanulmányokkal

Szakdolgozat írásra is várunk diákokat az alábbi területekre:
-

Technológia (Mérnökség) – Gépészmérnök Tanulmányokkal
Logisztika – logisztikai tanulmányokkal

