A JOST 60 évvel ezelőtt családi vállalkozásként forgózsámolyok gyártásával kezdte meg működését Németországban. Ez a családi
vállalkozás mára már világszerte működő konszernné vált, mely összesen 18 országban van jelen értékesítési vagy gyártó
telephelyekkel. A vállalatcsoport világviszonylatban közel 3000 munkatársat foglalkoztat.
A JOST-termékek a tehergépjármű iparág legfelhasználtabb összetevői közé számítanak, és a JOST vállalatcsoport világszerte
vezető pozíciót tölt be a haszongépjármű ipari beszállítók piacán.

A JOST Hungária Kf-t 24 éve alapították
Veszprémben, mely azóta egyre bővül,
fejlődik,
fontos
stratégiai
gyártó
telephelyként szolgálja ki az anyavállalatot,
és azon keresztül a vevőket.
Büszkék vagyunk rá, hogy a JOST
vállalkozás első termékét, a forgózsámolyt
kizárólag a magyarországi, veszprémi
gyárunkban gyártjuk. Emellett a tradicionális
ROCKINGER
vonófejeket
készítjük
Veszprémben, melyek szinte minden
teherautón megtalálható összekapcsoló
elemek.

A JOST Hungária Kft 320 munkavállalót foglalkoztat. A „vas” megmunkálásával foglalkozó szakképzett gépkezelőink:
esztergályosok, forgácsolók, hegesztők, stb. mellett profi mérnök csapatunk támogatja a termelést, és segítik lekövetni a termékés folyamatváltozásokat. Mind vevői, mind beszállítói minőségbiztosítási szakembereink szavatolják a termékeink megfelelő
minőségét, komplex csapatmunkával dolgozunk azon, hogy a szigorú autóipari elvárásoknak megfeleljünk.

Munkatársaink a családias munkahelyi légkör mellett élvezhetik egy nemzetközi multinacionális vállalkozás által nyújtott
biztonságot, a nemzetközi kapcsolatokban rejlő előnyöket és lehetőségeket.
Támogatjuk dolgozóink fejlődését. Belső képzési rendszerünk, a JOST Akadémia keretein belül a szaktudás elmélyítésére,
és annak bővítésére, szélesebb látókör megteremtésére van lehetőség.
Igyekszünk megteremteni a keretfeltételeket a tehetségek kibontakoztatására. Folyamatos együttműködésben dolgozunk
középfokú intézményekkel, valamint a Pannon Egyetemmel. Szakmai gyakorlati helyek és tapasztalatszerzési lehetőség
biztosításával támogatjuk a fiatalokat.

Duális képzés a JOST Hungáriánál

Cégünknél a 2015/16-os tanév óta folyik duális képzés a Pannon Egyetemmel együttműködésben. Kezdetben egy fő
mérnök hallgatónak biztosítottunk duális gyakorlati helyet, aki 2019-ben szerzett duális gépészmérnöki diplomát.
Büszkék vagyunk rá, hogy nálunk szerzett gyakorlatot az első Pannon Egyetemen végzett duális diplomás
gépészmérnök.
A JOST Hungária Kft. folyamatosan, minden tanévben meghirdeti a duális gyakorlati hely lehetőségét immár két karon: a
Gazdaságtudományi Karon pénzügyi és logisztika területen van lehetőség duális képzésre, a Mérnöki Karra jelentkezőket pedig
gépészmérnökként várjuk gyakorlatra. Törekszünk rá, hogy olyan tehetséges fiatalokat tudjunk felvenni cégünkhöz, akik a
későbbiekben szorgalmukkal tüntetnek ki bennünket, és nyitottak a tanulásra, fejlődésre, nem riadnak vissza a feladatoktól, és
sikeres tagjai lehetnek csapatunknak!
Mérnöki Kar

Gazdaságtudományi Kar

Gépészmérnök szak

Pénzügy-számvitel szak
Logisztika szak
Gyakorlat a pénzügyi osztályunkon vagy a
logisztikai csapatban

Gyakorlat a termeléstámogató mérnökségi
csapatban, valamint minőségbiztosítási
csapatunkban (CQA, SQA)

Célunk, hogy a duális képzéshez kapcsolódva hosszú távú professzionális szakmai támogatást, és
lehetőséget biztosítsunk a hallgatóknak arra, hogy a gyakorlatban is megismerkedhessenek a gépészmérnök
szakma szépségeivel és kihívásaival.
Diák munkatársaink megtapasztalhatják, milyen nálunk a vállalati kultúra, és a vállalati életünk részeként
biztosítjuk számukra is mindazokat a lehetőségeket, melyeket a saját dolgozóink is élvezhetnek: tanulásifejlődési lehetőséget, kiküldetéseket, céges rendezvényeken, családi- és sportprogramokon való részvétel
lehetőségét, közös szabadidős tevékenységeket. Nem utolsó sorban a német nyelvű vállalati környezet és
munkanyelv segítségével fejleszthetik, illetve kiteljesíthetik nyelvtudásukat.

Fémmegmunkálásban profik vagyunk!
Csatlakozz Te is hozzánk, ha szeretnél Te is a JOST Csapathoz tartozni!
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