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Alcoa-Köfém Kft.         8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.                 Tel.: 06-22/531-200 
 
Térkép: 

 
 
Megközelíthetőség: 
A 14-es, a 17-es és a 20-as helyi buszjáratok végállomásánál. 
 
 
 
 Alcoa honlap:        Alcoa HR felhő:     Pannon Egyetem duális képzései: 
                

Az Alcoa elkötelezett amellett, hogy a világ egyik legelismertebb vállalata maradjon, nagy   
figyelmet fordítva vevőinkre, részvényeseinkre, környezetünkre és munkatársainkra. Hogy 
megvalósíthassuk merész terveinket, tehetséges, különböző látásmóddal rendelkező és motivált 
embereket keresünk, akik a  vevőkre, a  kiválóságra és a növekedésre fókuszálnak.  
 
Ha Téged feldob egy ilyen környezet, jelentkezz az Alcoa-Köfém Kft.-hez duális képzési programra! 
 
A duális képzéssel kapcsolatos kérdéseiteket és a jelentkezéseteket ide küldhetitek el: 
Bianka.berke@alcoa.com 

 
 
 

 

ALCOA–KÖFÉM KFT. 
SZÉKESFEHÉRVÁR 

NEMESVÁMOS 
 

 
1888 óta az Alcoa munkavállalói közösen dolgoznak a világot 
előre mozdító innovatív és fenntartható megoldások 
létrehozásán.  
Az Alcoa-Köfém Kft. már 75 éve a magyar ipar meghatározó 
vállalata. 

 
Kezdd el ma építeni a jövődet nálunk! 

 

 
 

 
 

Alcoa. Generációk fejlődéséért! 



 
Miért az Alcoa-Köfém Kft.? 
 
Mert egy VEZETŐ IPARVÁLLALAT, erős értékrenddel és növekvő piaci jelenléttel!  
 
Ha egy olyan innovatív vállalatot keresel, amely globális kihívásokat, karrier lehetőséget és 
elismerést biztosít, ….  gondolj az Alcoa-Köfém Kft-re, amely ….. 
 
 

1. világszerte elismerést szerzett termékeivel, teljesítményével, látásmódjával és 
értékrendjével, 

2. a karriered fejlődésére fókuszál és folyamatos tanulásra buzdít, 
 

3. biztosítja a kihívásokat és az ezzel járó elismerést, valamint a lehetőséget, hogy 
folyamatosan a legjobbak csapatában legyél! 

 

Jövőképünk
Alcoa. Generációk fejlődéséért.

Értékeink
Mindenkor és mindenhol értékeink szerint élünk előnyös együttműködést biztosítva
ügyfeleink, befektetőink, alkalmazottaink, közösségeink és partnereink számára
egyaránt.

KÖRNYEZEZET-, 
EGÉSZSÉG- ÉS 
MUNKAVÉDELEM
Biztonságosan dolgo-
zunk, elősegítjük az
egészséges életvitel
kialakítását és óvjuk
környezetünket.

INTEGRITÁS
Nyitottak és őszinték
vagyunk. Munkánkat
felelősségteljesen
végezzük.

INNOVÁCIÓ
Ötleteinkből kreatív
módon teremtünk
értékeket.

KIVÁLÓSÁG
Szüntelenül törekszünk
arra, hogy kiemelkedő és 
fenntartható
eredményeket érjünk el.

TISZTELET
Mindenkivel tisztelettel
és méltósággal bánunk, 
sokszínű és befogadó
munkakörnyezetet
biztosítva számukra.

 

                     

Alcoa-Köfém Kft. 
 

A világ alumíniumiparának úttörőjeként az Alcoa több mint 125 éve kezdte el 
működését, ma 30 országban 60.000 embert foglalkoztat. Az Alcoa élenjár a 
könnyűfémekből készült termékek gyártása és az ehhez kapcsolódó mérnöki 
szolgáltatások folyamatos fejlesztése terén. (www.alcoa.com) 
 
A 100%-ban Alcoa tulajdonban levő Alcoa-Köfém Kft., amely a magyar ipar 
egyik meghatározó vállalata, 2016-ban ünnepli 75 éves fennállását. Egyike a 
100 legnagyobb hazai vállalatnak és mintegy 1.900 munkavállalót foglalkoztat. 
Árbevétele alapján a TOP 50 magyarországi vállalat között van. Az Alcoa az 
egyik legjelentősebb külföldi befektető Magyarországon. 
 
Az Alcoa-Köfém Kft. négy termelő üzletága (Öntöde/Hengermű, Keréktermék, 
Erőmű és Meghajtó-, valamint a Rögzítő Rendszerek) mellett itt működik az 
Alcoa Globális Szolgáltató Központja, mely az európai és bizonyos észak-
amerikai pénzügyi és adminisztratív területek kiszolgálását végzi. A Központi Szolgáltató Szervezetek pedig a 
helyi működési feltételeket biztosítják. 
 
Vállalatunk az Alcoa Alapítvány támogatásával és dolgozóink önkéntes munkáján keresztül 1993 óta 10 millió 
USD (mintegy 2,2 milliárd Ft) értékben támogatta a helyi kezdeményezéseket az oktatás, a környezetvédelem 
és az egészségügyi, szociális területeken, melyért számos nemzeti és helyi elismerést kapott. A munkavédelem, 
környezetvédelem és egészségvédelem kiemelt szerepet kap a cég értékrendjében. Fenntarthatósági céljainkkal 
összhangban sikerült komoly eredményeket elérni több területen is.  
 
Az Alcoa-Köfém Kft. komoly figyelmet fordít a folyamatos tanulásra. Képzési programjaink biztosítják, hogy 
munkatársaink meg tudjanak felelni az alkalmazott high-tech technológiák kezelésében a követelményeknek. 
Kölcsönös előnyöket biztosító együttműködést alakítottunk ki több középfokú és felsőfokú intézménnyel. A 
fiatalok megnyerése a célunk a számukra biztosított szakmai gyakorlatokkal. E folyamat keretében 2015-től 
bekapcsolódtunk a felsőfokú duális képzésbe, amelytől a szakember utánpótlás biztosítását várjuk középtávon. 
 
Az Alcoa Termelési Rendszer egyik alapelve, hogy a „rendszert az emberek tartják össze”. Mi a legjobbak 
akarunk lenni, ezért a legjobbakat szeretnénk megnyerni, hogy nálunk dolgozzanak. A versenyképes juttatási 
rendszer mellett a nyitott, őszinte, sokszínű és befogadó munkakörnyezet az, amit kínálni tudunk. 
 
 

        
MOZGÁSBAN  TARTJUK  A  VILÁGOT! 


