
 

A Şişecam Automotive Hungary Kft. Tehetség Programot hírdet, melynek részeként 
hazai és nemzetközi programok támogatásában vehetsz részt és üzleti tapasztalatokat szerezhetsz az alábbi 

területeken: 

 

Gazdasági gyakornok (HR / Pénzügyi/ Logisztika területre) 
 

Cégünk a Sisecam csoport tagjaként, vezető szerepet tölt be az autóüveg körbe-fröccsöntésének specialistájaként, amely szerves része az 
autóipari üveggyártásnak. A több mint 35 éves tapasztalattal rendelkező autóipari cég jól ismert autógyártók számára fejleszt hőre lágyuló 

polimer és többkomponensű termékeket, dekoratív takaróelemeket. Ügyfelei között olyan piacvezető autóipari márkák szerepelnek, mint az 
Audi, a Bentley, a BMW, a Mercedes-Benz, a Porsche és a Rolls Royce. A Sisecam Automotive Törökországban, Németországban, 

Szlovákiában, Romániában, Oroszországban és Magyarországon működtet gyártóüzemeket. 

 
A gyakornoki program ideje alatt: 

• olyan tapasztalatokat szerzel, amelyek segítségével felkészülhetsz a globális karrierre egy ipari vállalatnál 

• fejlődik a kommunikációs, problémamegoldó és projektmenedzsment készséged 
 

HR gyakornokként az alábbi projekten keresztül szerezhetsz gyakorlati tapasztalatot: 

• A “Munkavállalói márkaépítés” projekt keretén belül a toborzási és kiválasztási folyamat támogatása; 
SuccessFactors HR rendszer moduljainak kezelése; gyakornoki program fejlesztése, képzések 
szervezése; riportok, kimutatások készítése 
 

Pénzügyi gyakornokként az alábbi projekten keresztül szerezhetsz gyakorlati tapasztalatot: 

• A “Követeléskezelés” projekt keretén belül SAP adatbázis rögzítés, karbantartás; kintlévőségek kezelése; 
pályázati dokumentációban való részvétel; riportok, kimutatások készítése 

 

Logisztika gyakornokként az alábbi projekten keresztül szerezhetsz gyakorlati tapasztalatot: 

• A “Bigfoot” projekt keretén belül adatgyűjtés és elemzés az új logisztikai koncepcióhoz 
 

A gyakornoki programban történő részvétel feltétele: 
 

végzős alapképzésben vagy mesterkézésen részt vevő hallgatói jogviszony vagy frissen végzett 
pályakezdő 

 
...és ne riadj vissza az alábbiaktól: 

• napi szintű angol nyelven történő kommunikáció szóban és írásban 
• MS Office alkalmazások (Word, kimutatások, diagram készítése Excelben) 

• folyamatosan, heti több napot vagy akár teljes munkaidőben is számítunk rád 
 

Természetesen mindenben támogatunk. A fenti tapasztalatokat mi garantáljuk, tőled pedig a nyitott és 
újszerű gondolkodást várjuk. 

 
munkavégzés helye: Aszód 

 
További információt a www.sisecam.com.tr/hu/rolunk/sisecam-magyarorszagon weboldalon találsz. 

 
 

A jelentkezési folyamat részeként részt veszel egy online angol teszten és egy játékosított kompetencia felmérésen, 

majd a személyes találkozás alkalmával lehetőségünk lesz megismerkedni és megbeszélni a felmerült kérdéseket. 

Jelentkezésedet magyar és angol nyelvű önéletrajz formájában motivációs levél kíséretében várjuk az alábbi 

elérhetőségre:                   

 Juhász Adrienn HR Business Partner, allas@sisecam.com 

mailto:allas@sisecam.com

