A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

We are currently looking for our new colleague in Zalaegerszeg:

Automation Engineer
Main tasks will be the following:
•

Identify suitable solutions in respect of customer requirements and drive change to
ensure automation effectiveness of existing processes

•

Explore, benchmark and drive continuous innovations to smart automation concepts
and applications

•
•
•
•
•

Develop the necessary automatization solutions for R&D projects
Create concepts, CAD design and planning of custom automations (3D)
Create and prepare 2D drawings for production and assembly
Develop, install and maintain PLC, Vision and Robot softwares
Install and support „off the shelf” systems

•
•
•
•

Support Factory Approval Test (FAT) and Site Approval Test (SAT) processes
Work according to CE regulations, prepare CE declaration for projects
Work together with the design, programming, IT and construction team
Communicate with customers and departments, participate in on-site meetings and
telcos

Necessary qualification and/or equivalent experience for the position:

•
•
•
•

Bachelor’s degree in related field (preferably Electrical Engineering or Mechatronics
Engineering or Computer Science Engineering)
At least 1 year of practical experience in similar position
Communication level of English and confident use of Hungarian
The ability to read and analyze technical drawings, specifications
Analytical and problem-solving approach to work

•
•

Planning and organizational skills
The ability to multitask

•

Here are a few examples of what you’ll get for the great work you provide:
•
•
•
•

Additional benefits: Cafeteria, quarterly bonus
Stable, dynamically developing multinational corporate background
Unique, forward-looking manufacturing technologies, professional work environment
Opportunity for continuous professional development provided by various and
challenging tasks

In case our position caught your attention please apply here.
Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

We are currently looking for our new colleague in Zalaegerszeg:

Document Control Analyst
Main tasks will be the following:
•

Execute Documentation Engineering related issues (data transfer, uploading routings,
BOM upload)

•
•

•
•

Implementation of Changes based on instruction of other departments
As selected member of the local documentation team communicates with the GBS
team regarding all requests forwarded by Program Manager/Project Manager or
Customer Focus Team members; supervise the work of the GBS team and working on
solutions with them; confirm the update of SOP documents used by the GBS team
Continuous contact between internal/external customers.
Internal-External changes related:

•
•
•
•

Control of format and contents
Record into Agile System
Notify relevant Persons
Fill in data to the KPI system based on the report received from the GBS team member

Necessary qualification and/or equivalent experience for the position:
•
•

BsC/MsC degree in a relevant field
Communicative level of English

Here are a few examples of what you’ll get for the great work you provide:
•
•
•
•

Competitive salary package including a quarterly bonus
Home office opportunity
Professional, modern work environment
Personal and professional growth

In case our position caught your attention please apply here.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

Zalaegerszegi gyáregységünkbe keresünk kollégát az alábbi munkakörbe:

Folyamatmérnök
Legfontosabb feladataid a következők lesznek:

•

Adott termék teljes gyártási folyamatának meghatározása
A területét szabályozó folyamatok kidolgozása, meglévő folyamatok fejlesztése,
hatékonyságuk növelése
Gyártósor megtervezése; technológiai folyamatok ismerete
Fokozott jelenlét a folyó termelésben, napi problémák megoldásában való aktív
részvétel
A gyártás felügyelete, a termelési mutatók javítása és stabilan tartása (FPY, Selejt,
Állásidő)
ECO bevezetés támogatása és ECO bevezetésének kezdeményezése
Folyamatok kontroll-eszközeinek kifejlesztése, működtetése,
Munkautasítások, egyéb dokumentumok (pl. specifikációk, eljárások) írása és
karbantartása
Új projektek támogatása, termelésindításban való aktív részvétel

•
•

Kapcsolattartás és kommunikáció a társosztályokkal
Külső és belső auditokra való felkészülés és részvétel

•
•
•
•
•
•
•
•

A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek:
•

Villamosmérnöki-, mechatronikai mérnöki vagy gépészmérnöki végzettség

•
•

MS Office programok felhasználói szintű ismerete
Magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban, amire a vevőkkel való kapcsolattartás
során lesz főként szükséged
Képesség önálló és rövid határidők melletti munkavégzésre

•

Amiért érdemes nálunk dolgozni:
•
•
•
•
•
•

Kihívást jelentő, felelősségteljes munkakör
Új technológiákkal, eszközökkel ismerkedhetsz meg
A munkaidőd kb. 70%-a a gyártásban, 30%-a az irodában fog telni
Szakmai fejlődés és előrelépés biztosított - jól bizonyítja, hogy a közvetlen szakmai
vezetőd, 22 éve van a vállalatnál és mérnökként kezdte
A közvetlen vezetőd nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, kiáll az embereiért és
megbecsüli őket
Jó hangulatú, összetartó, egymást segítő csapat

Amennyiben pozíciónk felkeltette az érdeklődésedet kérlek jelentkezz itt.
Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

Zalaegerszegi gyáregységünkbe keresünk kollégát az alábbi munkakörbe:

Gyártómérnök
Legfontosabb feladataid a következők lesznek:
•
•

Folyamatból eredő problémák megoldása, és a folyamatok fejlesztése
Gépek, berendezések felügyelete, hibaelhárítás

•

Fokozott jelenlét a folyó termelésben, napi problémák megoldásában való aktív
részvétel

•

Aktív részvétel a termelési mutatók javításában és stabilan tartásában (FPY, Selejt,
Állásidő)
ECO bevezetés támogatása és ECO bevezetésének kezdeményezése
Folyamatok kontroll-eszközeinek kifejlesztése, működtetése, felügyelete
Munkautasítások, egyéb dokumentumok (pl. specifikációk, eljárások) írása és
karbantartása
Új projektek támogatása, termelésindításban való aktív részvétel Automotive
APQP/PPAP folyamatok / feladatok elvégzésével es dokumentálásával is

•
•
•
•

A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek:
•
•
•
•

Gépész-, villamos-, vagy mechatronikai mérnök végzettség
Társalgási szintű angol nyelvtudás
Kezdő mérnökök jelentkezését is várjuk
Előnyként értékeljük a gyártási környezetben szerzett, releváns munkatapasztalatot

Amiért érdemes nálunk dolgozni:

•
•

Lehetőség a különböző gyártási módszerek és összetett gyártási folyamatok
megismerésére
Beszállítóként a legnagyobb autóipari vállalatoknak dolgozhat
Modern munkakörnyezet

•
•

Szakmai támogatás és képzési, fejlődési lehetőség
Jó hangulatú és összetartó csapat

•

Alapbéren felüli juttatások: cafeteria és negyedéves bónusz

•

Amennyiben pozíciónk felkeltette az érdeklődésedet kérlek jelentkezz itt.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

Zalaegerszegi gyáregységünkbe keresünk kollégát az alábbi munkakörbe:

Gyártómérnök (Lakkozási területre)
Legfontosabb feladataid a következők lesznek:
•
•

Lakkozó és egyéb gépek berendezések ismerete
Karbantartási feladatok meghatározása, ellátásának képessége

•
•

Technológiai folyamatok ismerete
Folyamatból eredő problémák megoldásának képessége

•
•

Gépek és berendezések hibáiból eredő problémák elhárítási képessége, eszközjavítás
Fokozott jelenlét a folyó termelésben, napi problémák megoldásában való aktív
részvétel
Aktív részvétel a termelési mutatók javításában és stabilan tartásában (FPY, Selejt,
Állásidő)

•
•
•
•
•
•
•

Elsődleges és helyettesítő/másodlagos szerepek megvalósítása a napi gyakorlatban
Struktúrált problémamegoldási módszerek elsajátítása és alkalmazása
Folyamatok kontroll-eszközeinek kifejlesztése, működtetése, felügyelete
Munkautasítások, egyéb dokumentumok (pl. specifikációk, eljárások) írása és
karbantartása
Új projektek támogatása, termelésindításban való aktív részvétel
Terméktámogatás, termékanalízis - mechanikai, műanyag és egyéb gyártástechnológiai
szempontból

A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek:
•
•
•

Gépész- vagy Mechatronikai mérnök végzettség
Jó kommunikációs készség angol nyelvenszóban és írásban
Pályakezdők jelentkezését is várjuk

Amiért érdemes nálunk dolgozni:
•
•

Egy támogató csapat tagja lehetsz, ahol a munkatársak törzsidőben dolgoznak
Új projekteket és termékeket ismerhetsz meg

•
•

Jövőbe mutató gyártástechnológiák, professzionális munkakörnyezet
Változatos és kihívást jelentő feladatok által biztosított folyamatos szakmai előrelépési
lehetőség
Béren felüli juttatások: cafeteria és negyedéves bónusz

•

Amennyiben pozíciónk felkeltette az érdeklődésedet kérlek jelentkezz itt.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

Zalaegerszegi gyáregységünkbe keresünk kollégát az alábbi munkakörbe:

Hibaelemző mérnök
Legfontosabb feladataid a következők lesznek:
•
•

Elektronikai termékek hibavizsgálata (röntgen, keresztmetszet, mikroszkópia, stb.)
Vizsgálati eredmények kiértékelése

•
•

Folyamatok optimalizálása
Új anyagok és berendezések jellemzése, kiértékelése

•
•
•

Kapcsolattartás a vevőkkel, a beszálítókkal és a társosztályokkal
Részvétel kutatás-fejlesztési projektekben
Belső oktatás támogatása, tréninganyagok kidolgozása

A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek:
•
•
•
•
•

Felsőfokú műszaki/fizikus/vegyész végzettség
Középszintű angol nyelvtudás
Precíz munkavégzés
Kezdő mérnököket is szívesen fogadunk
Előnyként értékeljük, ha elektronikai gyártástechnológiában vagy anyagvizsgálat terén
szerzett ismerettel/tapasztalattal rendelkezik

Amiért érdemes nálunk dolgozni:

•

Izgalmas munkavégzési lehetőség egy know-how centerben, a Technológiai és Tréning
Központban (TTC)
Rugalmas munkaidő
Kutatási-fejlesztési projektekben történő részvétel
Modern, up-to-date gyártástechnológiai és vizsgáló berendezésekkel történő
munkavégzés
Szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk képzések révén

•

A havi béren felüli juttatások: cafeteria és negyedéves bónusz

•
•
•
•

Amennyiben pozíciónk felkeltette az érdeklődésedet kérlek jelentkezz itt.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

We are currently looking for our new colleague in Zalaegerszeg:

Logisics Planner
Main tasks will be the following:
•

Checking of customer orders according to the customer contracts, orientations,
negotiations with the customers if necessary

•

Checking of the possibility of the order fulfillment based on the available resources
(materials, employees, equipment’s, etc), confirmation of the order or information of the
customer, negotiation
Preparation of production plans, input of planning data into the integrated computer
system of the company, notification of the purchasing group
Monitoring, control of implementation of plans, starting necessary actions in case of
deviations

•
•
•

Coordination/arrangement of finished product shipments

Necessary qualification and/or equivalent experience for the position:
•
•
•
•
•

College/University degree
Strong user-level knowledge of MS Office
Good communication skills in English and Hungarian
Excellent negotiation, communication and problem-solving skills
Capability of complex thinking

Here are a few examples of what you’ll get for the great work you provide:
•
•
•
•
•

Hybrid work (2 days Home Office, 3 days Office)
Flexible worktime (core time 9-15)
Varied tasks
Development possibilities and career pathways
You can use your English knowledge on daily basis

•

Professional, modern work environment

In case our position caught your attention please apply here.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

We are currently looking for our new colleague in Zalaegerszeg:

Program Administrator
Main tasks will be the following:
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsible for processing invoices, paperwork, and transactions.
Maintain documentations of contracts, orders and budgets.
Responsible for CMT claim handling
Maintaining ARPD, Web GMT (Gate Management Tool) documentations.
Generate process and status reports and assigns and monitors document numbers.
Manage manual invoicing request.
Provide outstanding customer’s service.
Provide support to managers and supervisors in terms of various process and status
reports.

Necessary qualification and/or equivalent experience for the position:
•
•
•
•
•

At least Secondary level graduation (maturity certificate);
Experiences in a similar role;
Negotiation level of English and Hungarian languages
Well organized, teachable and flexible personality
Tertiary level degree (Diploma) is an advantage

Here are a few examples of what you’ll get for the great work you provide:
•
•
•
•

Benefits above of salary, cafeteria and quarterly bonus
Professional, modern work environment
Personal and professional growth
Collaborative and helpful team

In case our position caught your attention please apply here.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

Zalaegerszegi gyáregységünkbe keresünk kollégát az alábbi munkakörbe:

Stratégiai beszerző
Legfontosabb feladataid a következők lesznek:
•
•
•

Új termék bevezetése a logisztika oldaláról
Beszerzési adatok bekérése, ellenőrzése, bevezetése az elektronikus nyilvántartó rendszerbe.
Kapcsolattartás a beszállítókkal, vevővel.

•
•
•
•

Beszállítók kiválasztása, beszállítási arányok megadása.
Adatszolgáltatás a beszállító értékelési rendszerhez (pl. szolgáltatási és ár teljesítmény).
Rendszeres adatellenőrzés, hiányzó adatok pótlása, tisztázatlan kérdések egyeztetése.
Áreltérések és szállítási Idő változások ellenőrzése, szükség esetén intézkedések
kezdeményezése.

•
•

Változtatási javaslatok (CP) és kifutó (EOL) alkatrészek, termékek kezelése .
Rendszeres tevékenységek a beszerzési adatokra vonatkozóan azok aktuális állapotban
tartására és teljességének biztosítása érdekében.
Az árazási folyamat betartása, költségcsökkentő lehetőségek keresése, részvétel PPV-t javitó
akciókban.

•

A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek:
•
•
•
•
•

Magabiztos angol nyelvtudásra lesz szükséged - szóban és írásban - a külföldi beszállítókkal,
vevőkkel való kapcsolattartás során
Releváns területen szerzett 2-3 év tapasztalat vagy ha logisztikához kapcsolódó diplomával
rendelkezel, akkor lehetsz pályakezdő is
Örölünk, ha jól ismered az Excelt (pl. Pivot tábla, vlookup), de ha nyitott vagy arra, hogy
megtanuld, akkor ennek hiánya ne tartson vissza a jelentkezéstől
A munka jellege komplex gondolkodást, gyors tanulást és a határidők betartását igényli
Kiváló kommunikációs és tárgyalási készséged jól kamatoztathatod ebben a munkakörben

Amiért érdemes nálunk dolgozni:

•

Hybrid munkavégzés hosszú távon (heti 2 nap Home office lehetőség), rugalmas munkaidő
(törzsidő: 9-15)
Változatos, sokszínű feladat
Napi szinten használhatod az angol nyelvtudásod
Szakmai fejlődési és előrelépés biztosított - akár más munkakörben is kipróbálhatod magad
idővel
Professzionális, modern munkakörnyezetben dolgozhatsz

•

Egy jó hangulatú és összetartó csapat részese lehetsz

•
•
•
•

Amennyiben pozíciónk felkeltette az érdeklődésedet kérlek jelentkezz itt.
Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

We are currently looking for our new colleague in Zalaegerszeg:

Test Engineer
Main tasks will be the following:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actively take part in new product implementation
Responsible for product failure analysis process
Support product warranty analysis
Involvement in test processes including FT/Programming/ICT
Specification of failure analysis requirements
Keep contact with Customers/Suppliers
Train Debug/Repair Technicians
Active collaboration in cost reduction or quality improvement programs

Necessary qualification and/or equivalent experience for the position:
•
•
•
•
•

Electrical Engineer degree
Fluency in English and Hungarian
Experience in manufacturing
Analytical mindset, precision and ability to work autonomously
Automotive industry experience is an advantage

Here are a few examples of what you’ll get for the great work you provide:
•
•
•
•
•
•
•

Keep contact with product development, gain experience in product development
Gain experience in prototype-production
Opportunity to learn about different production methodologies and complex
manufacturing processes
As a tier 1 supplier you can work for the biggest automotive companies
Professional, modern work environment
Personal and professional growth vertical or lateral, national or international
Fringe benefits: meal voucher, quarterly bonus;

In case our position caught your attention please apply here.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

A Flex technológiai innovációt, ellátásilánc-menedzsmentet és gyártási megoldásokat kínál
több mint 30 országban, különböző iparágak és végfelhasználói piacok számára.
Vállalatunk Magyarországon 7 városban – Budapesten, Gyálon, Üllőn, Nyíregyházán,
Sárváron, Tabon, valamint Zalaegerszegen – közel 10 000 munkavállalót foglalkozta

Zalaegerszegi gyáregységünkbe keresünk kollégát az alábbi munkakörbe:

Tesztfejlesztő mérnök
Legfontosabb feladataid a következők lesznek:
•
•
•
•
•
•
•

A termelési mérnökök munkájának szakmai támogatása
Elektromos teszter berendezések szoftveres és hardveres fejlesztése, valamint
programozása
Új teszter berendezések specifikálása (megtervezéstől a legyártatásig)
Új teszter berendezések felépítéshez szükséges alkatrészek, anyagok és műszerek
kiválasztása, illetve részvétel a beüzemelésben, ellenőrzésben és minősítésben
Műszerautomatizálás (elektromos mennyiségeket mérő méréstechnikai berendezések)
Szabályozó folyamatok kidolgozása, meglévő folyamatok fejlesztése, hatékonyságuk
növelése
Kapcsolattartás és kommunikáció a társosztályokkal

A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek:
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú Villamosmérnök végzettség (BSc vagy MSc)
Jó kommunikációs készség angol és magyar nyelven, szóban és írásban egyaránt
Elektronikai gyártásban, tesztelésben szerzett 1-3 év tapasztalat
MS Office programok felhasználói szintű ismerete
Kezdeményező és munkavégzésben önálló személyiség
NI TestStand és NI LabVIEW programok ismerete előny

Amiért érdemes nálunk dolgozni:
•
•
•
•

Alapfizetésen felüli juttatások: cafeteria, negyedéves bónusz
Professzionális, modern munkakörnyezet
Szakmai fejlődési lehetőség
Jó hangulatú és összetartó csapat

Amennyiben pozíciónk felkeltette az érdeklődésedet kérlek jelentkezz itt.

Kérdés esetén keresd kollégánkat:

Mázsi Virág (+36 (30) 5862530; Virag.Mazsi@flex.com)
AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINKAT MEGTALÁLOD A KARRIER OLDALUNKON.

