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KIK VAGYUNK?
Mi, az amerikai Bourns® munkatársai magyar találékonyságunkkal 

és kreatív gondolkodásunkkal hozunk létre kiváló minőségű  
szenzorokat az autóipar számára. Termékeink által biztonsággal  

és kényelemmel gazdagítjuk a vezetés élményét.

Nyitott karokkal fogadjuk az újító ötleteket, támogatjuk egymás  
folyamatos szakmai fejlődését. Barátok vagyunk, nem pusztán  
kollégák. Szeretünk hangosan nevetni és egymásnak segíteni,  

így tudunk autóipari cégek között is különlegesek maradni.

Tarts velünk Te is  – Jelentkezz állásajánlatainkra,  
vagy duális képzésünkre!

BOURNS - DUÁLIS KÉPZÉS
Valós ipari, gyakorlati tapasztalat és erős elméleti egyetemi képzés által  

tapasztalt pályakezdővé válhatsz.

Karrierutad megtervezéséhez, kérdéseid megválaszolásához vedd fel  
a kapcsolatot velünk!



Mindennapi működésünket az Bourns Értékek mentén szervezzük, amelynek egyik sarkalatos 
pontja maga az  „Ember”. Főbb értékeink:

KREATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA
Fejlődésünk alapja a folyamatos innováció. Minden munkatársnak lehetősége van kibontakoztatni 
kreativitását, megvalósítani ötleteit, amelyekre nem csupán nyitottak vagyunk, de jutalmazzuk is.

KISZÁMÍTHATÓ JÖVŐKÉP, STABILITÁS
Cégünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkatársaink hosszú távon is elérjék szakmai céljaikat. 
Igények szerinti továbbképzésekkel támogatjuk a folyamatos szakmai fejlődést, az élethosszig tar-
tó tanulást.

EGYÜTT DOLGOZUNK A KÖZÖS SIKERÉRT
Munkatársaink baráti közösségeket alkotnak, támogatják egymás munkáját. A kialakult személyes 
kapcsolatok révén gördülékeny csapatmunkával érnek el kimagasló eredményeket. 

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET
Fontos, hogy munkavállalóink számára egyensúlyt teremtsünk a munka és a magánélet között. 
Családi- és nyílt-, egészségmegőrző- és sportnapokkal, csapatépítő programokkal, és az atipikus 
foglalkoztatás módszereivel biztosítjuk ezt.

Mire a mondat végére érsz, megváltozik a világod.

Hidd el, ez valami igazán különleges dolognak a kezdete.

Éppen azon vagy, hogy csatlakozz egy egyedülálló helyhez,  

hogy megalapozd karriered, hogy inspiráló dolgokat láss.

A Bourns éppen ilyen hely.

Munkatársaink szerint is.

BOGNÁR RICHÁRD 
Tesztmérnök 

Diplomát szerzett a PE Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnök szakán 2015 júniusában

“Az én közös történetem a Bournssal akkor kezdődött, amikor 2013-ban felvettek  
nyári szakmai gyakorlatra. Gyakorlatom alatt a mérnökség munkáját segítettem, 
több terméktípus gyártási folyamatát is megismerhettem, tanulmányozhattam. Ez  
a rövid időszak is nagyon hasznos volt számomra, mert betekintést nyerhettem  
a mérnöki munka gyakorlati oldalába és az autóipar működésébe.

Egy évre rá nyáron a HR segítségével diákként kezdhettem el dolgozni immáron  
a dinamikusan fejlődő tesztlaborban. Három hónappal később már rendes munka-
szerződésemet foghattam a kezemben. Jelenleg is a fiatalos és energikus tesztlabor 
csapat tagja vagyok!

Már szakmai gyakorlatom idején is feltűnt a cégen belüli közvetlen légkör és a kollé-
gák segítőkészsége.”


