
 

 

ZIEHL-ABEGG 
 

 

A ZIEHL-ABBEG Kft. gyakornoki pozíciót hirdet műszaki tanulmányokat folytató hallgatók számára a 

hagyományos, illetve duális képzés keretén belül. 

Szakterület megnevezése: termelés 
 

Főbb feladatok:  

• Tanulmányaidhoz kapcsolódó, illetve a gyakorlati mentortól kapott feladatok precíz 
végrehajtása, a szak- és társterületek támogatása 

• Megismerkedni a teljes gyártási folyamattal, átfogó ismeretek megszerzése a termék 
keletkezésétől, a teljes széria szakasz egészén keresztül a termék kifutásáig 

• Új technológiák bevezetésével kapcsolatos tevékenységek – pl. géptelepítés, 
technológiai paraméterek meghatározása, munkautasítások készítése és oktatása 

• Vállalatirányítási rendszerben feladatok ellátása –pl. cikktörzs karbantartása, új cikkek 
felvitele, kalkulációk készítése, ellenőrzése stb. 

• Adminisztrációs feladatok, riportok, prezentációk elkészítésében, tervezésben és 
elemzésben való részvétel 

• Adategyeztetés, hibaanalízis, megoldási javaslattétel 
Elvárások:  

• Elméleti tudás alkalmazása és annak fejlesztése 
• Fokozatosan önállósodó, felelősségtudatos, megbízható munkavégzés 
• Folyamatos együttműködés a gyakorlati vezetővel, munkatársakkal 
• Eredményorientáltság, a folyamatban lévő tanulmányok és a gyakornoki munka 

produktív összeegyeztetése  
• Felhasználói szintű MS Office ismeret, 3D tervező program ismerete 
• Műszaki rajzolvasás 
• Német és/vagy angol nyelvtudás 

Előny: 
• Jó elemző- és problémamegoldó készség 
• Terhelhetőség, elkötelezettség, felelősségtudat 
• Vállalatirányítási rendszer ismerete 

 
 

Gyakornok  



 

 

 
 
Amit kínálunk: 

• Gyakornoki bér és további juttatások  
• Multikulturális környezetben való munkavégzés, tanulás 
• Megismerheted egy termelő vállalat felépítését, munkafolyamatait 
• Részese lehetsz egy fiatal, dinamikus csapatnak 
• Mentor biztosítása, aki folyamatosan felügyeli, segíti és támogatja munkádat, hogy minél 

jobb és sikeresebb szakemberré válhass a későbbiekben 
• A projektfeladatokon keresztül végigkísérheted és megtapasztalhatod, miként valósul 

meg egy nagyobb folyamat, a tervezéstől a megvalósításig 
• A napi munkafolyamatok elvégzése során igazi csapatjátékossá válhatsz, megtanulhatsz 

kooperálni  
• Fejlesztheted német és/vagy angol nyelvtudásod 
• Diplomád mellé gyakorlati tapasztalatot szerezhetsz 

 
Munkavégzés helye: ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft.  

8700 Marcali, Ziehl-Abegg utca 1-2. 
 
 

 

Amennyiben gyakornoki programunk felkeltette érdeklődésed, a pozíció megnevezésével a  
gyakornok@ziehl-abegg.hu e-mail címre várjuk fényképes önéletrajzod és motivációs leveled. 

 
 

 

Kapcsolattartó: 
Bozsits Petra Éva - HR szakértő 

+36 85 509 138 


