TERVEZD JÖVŐDET A SCHAEFFLERNÉL,
JELENTKEZZ DUÁLIS KÉPZÉSÜNKRE!
A Schaeffler-csoport globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállító. A
legmagasabb minőség, a kimagasló technológia és a fejlett innovációs erő jelentik a
Schaeffler-csoport tartós sikerének alapját. Motorokba, sebességváltókba és
járművekbe gyártott precíziós komponensekkel és rendszerekkel, valamint a sokrétű
ipari felhasználásra alkalmas gördülő és csúszócsapágy-megoldásaival a Schaefflercsoport már napjainkban is döntő mértékben járul hozzá a „Holnap mobilitásához“.
2016-ban a technológiai vállalat mintegy 13,3 milliárd eurós árbevételt ért el. Közel
89.400 munkavállalójával a Schaeffler a világon az egyik legnagyobb családi
tulajdonban lévő vállalat, mely több mint 50 országban telepített közel 170 gyárával
olyan világméretű hálózattal rendelkezik, mely termelő üzemeket, kutatási és
fejlesztési részleget és forgalmazó cégeket foglal magába.
Az LuK GmbH 1996. májusában alapította az LuK Savaria Kuplunggyártó Kft-t.
Munkavállalóink létszáma 2017-ben közel 3350 főre emelkedett. Az egyenletesen
magas gyártási minőségnek, és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően vállalatunk
a Schaeffler-csoport 4. legnagyobb gyárává nőtte ki magát a 75 gyár közül. Az LuK
magyarországi termékei: Tengelykapcsoló, SAC tengelykapcsoló, kuplungtárcsa,
duplakuplung, kéttömegű lendítőkerék, lengésfojtó inga, kuplungkinyomó rendszer,
csillapított ékszíjtárcsa.

CÉLUNK
Olyan mérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok
tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák
és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és
környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására;
a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai,
illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

AKIKET VÁRUNK
ELTE Savaria Egyetemi Központ
Duális Gépészmérnök szakra jelentkező hallgatók

AMIT KÍNÁLUNK
• Ösztöndíj és étkezési
hozzájárulás
• Folyamatos szakmai fejlődés
• Jó munkakörülmények,
barátságos légkör

• Segítőkész munkatársak, jó
csapat
• Kiemelkedő karrierlehetőség
• Multinacionális környezet

Jelenkezésedet, pályázati anyagod leadását (fényképes önéletrajz, motivációs levél,
egyetemi tanulmányok lezárt féléveinek másolata, egyéb bizonyítványok másolata)
megteheted a www.szombathelyigepesz.hu weboldalon.
Maximálisan felvehető létszám16 fő.
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