Miért a WESSLING Hungary Kft. a megfelelő
munkahely számodra?
•
•
•
•
•

mert cégünk vonzó karrierlehetőséget,
izgalmas szakmai és képzési területeket kínál
mert modern, újpesti laboratóriumunk egyben
egy valódi tudásközpont is
mert a természettudományos diplomához
változatos, sokrétű feladatok várnak, amelyeket
egy fiatalos csapat tagjaként végezhetsz
elkötelezett a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság és az egészségvédelem irányában
mert versenyképes fizetést és
cafetériacsomagot kínálunk, ráadásul még
az egészségedre is figyelünk: dolgozóinknak
kétévente foglalkozásegészségügyi vizsgálatot
biztosítunk, valamint hetente egy alkalommal
friss idénygyümölcsöt is

WWW.WESSLING.HU
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Közöttünk a helyed!
A WESSLING Hungary Kft.
munkaerő-toborzó kiadványa

BIZTONSÁG I MINŐSÉG I SZAKTANÁCSADÁS

A WESSLING Hungary Kft. több mint
25 éve működik sikeres, megbízható,
független szolgáltatóként egy nemzetközi
laboratóriumhálózat magyarországi
tagjaként. Laboratóriumunk valódi
tudásközpont, modern és inspiráló
munkahely, amely több szempontból
is megfelelő körülményeket biztosít
munkavállalóinak.
Cégünk szoros kapcsolatot ápol több
egyetemmel: ELTE, BME, SZIE. Kollégáink,
szakértőink jelentős része ma is az említett
felsőoktatási intézmények valamelyikéből
érkezik hozzánk, nem véletlen, hogy
a WESSLING Hungary Kft. társadalmi
felelősségvállalásának egyik legfontosabb
feladata a jövő generációinak támogatása,
a hazai oktatási rendszerrel való
együttműködés.
A kémia egy csodálatos világot nyit
meg a továbbtanulók számára, az olyan
vizsgálólaboratóriumokban pedig, mint a
WESSLING Tudásközpont, az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazására is lehetőségük
nyílik a fiataloknak: környezeti, élelmiszerés gyógyszerbiztonsági vizsgálatok százai
várnak rájuk.

Munkaerő-toborzó Kisokos:
• Milyen felsőfokú oktatási intézményeket
válasszak, ha a WESSLING-nél szeretnék
dolgozni?
Javasoljuk az ELTE TTK, valamint
a SZIE és a BME vonatkozó karait:
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar,
Élelmiszertudományi Kar, Mezőgazdaságés Környezettudományi Kar,
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar.

• Milyen végzettséggel kerülhetek
a WESSLING-hez?
Várjuk a különböző élelmiszeripari
szakközépiskolák és szakgimnáziumok
végzett diákjait, valamint a
természettudományi képzéssel foglalkozó
felsőoktatási intézmények vegyész,
kémikus, biológus, élelmiszermérnök,
környezetmérnök végzettségű hallgatóit.
• Milyen munkakörökre keres
munkatársakat a WESSLING?
A legváltozatosabb laboratóriumi
feladattípusokra keresünk kollégákat,
például: laboratóriumi mérnök,
laboratóriumi technikus, laboratóriumi
asszisztens, mintaátvételi technikus.
Nyitott pozícióinkról honlapunkon
tájékozódhatsz, vagy keresd a HR osztály
munkatársait!
• Milyen jellegű munkákra lehet
számítani?
A WESSLING Hungary Kft. többféle
izgalmas szakmai és képzési területen
kínál karrierlehetőséget. A munkák
típusa függ attól, hogy milyen területre
adod be jelentkezésed, de dolgozz
irodában, laborban vagy terepen,
mindenhol számítunk szaktudásodra
és kreativitásodra! A technikusok
és a vegyészek a különböző
laboratóriumokban, a mintavevők a
terepen, a jegyzőkönyv-készítők az
irodában, a szakértők projektjeink
tanácsadóiként egyaránt azon fáradoznak,
hogy partnereinknek nemzetközi szinten
is a lehető legteljesebb minőségi
szolgáltatást tudjuk nyújtani.

• Milyen előnyei vannak, ha a
WESSLING-et választom leendő
munkahelyemnek?
Számos előnye van annak, ha minket
választasz, amelyek közül csak néhány,
a teljesség igénye nélkül: gyönyörű,
impozáns épület Újpesten; 2500
négyzetméteren 104 labor; modern,
a 21. század követelményeinek minden
szempontból megfelelő eszközpark és
technikai feltételek; évenként több mint
10 000 akkreditált laboratóriumi vizsgálat;
folyamatos szakmai képzések és Karrier
Management Program; változatos és
sokszínű feladattípusok.
• Mit lehet tudni a bérekről, egyéb
juttatásokról?
Cégünk versenyképes fizetést kínál,
amelyet prémiumrendszerünknek
köszönhetően fél évente plusz fél havi
fizetésnek megfelelő összeg egészíthet ki
az adott munkakörön belül meghatározott
feladatok teljesítése esetén.
A havi rendszerességgel a SZÉP kártyádra
érkező juttatást akár az éttermünkben
elérhető ebédre is fordíthatod!
Két évente két alkalommal foglalkozásegészségügyi vizsgálatot biztosítunk
dolgozóinknak.
További információ:
allas@wessling.hu

