Üdvözlünk a nass magnet Hungária Kft-nél
Csatlakozz hozzánk!

Csúcstechnológia egy kézből – Világszerte a piacon
A nass magnet Hungária Kft. 1996-ban alakult, akkoriban Precision
Controls Kft. néven, „zöldmezős” beruházásként Veszprém ipari
negyedében.
Tulajdonosa a német Holding Kirchheim GmbH + Co. KG, melynek
központja
a
németországi
Hannover,
telephelyei
pedig
Magyarországon kívül (Veszprém) Németországban (a hannoveri
nass magnet GmbH), az Egyesült Államokban (a new baltimore-i
nass controls) és Kínában (nass magnet Shanghai Trading Co. Ltd.)
találhatóak.
A vállalatcsoport több mint 90 éves fennállása során világpiaci
vezető lett az elektromágneses elővezérlők és szelepek
gyártásában, mára pedig egy stabil és növekvő pozíciót tölt be a gépipar és az autóipar dinamikusan fejlődő
piacán. A nass csoport tevékenysége az elmúlt két évtized során fokozatos fejlődésen ment keresztül. A
standard termékeket egyre inkább az egyedi, a vevői igényekre szabott moduláris felépítésű alkatrészek
váltották fel. Termékeink, melyeket a vállalatcsoport nass magnet és nass controls néven gyárt és értékesít,
világszerte megtalálhatóak a pneumatikusan vezérelt applikációkban.

Termékeink felhasználási területei:
- ipari pneumatika
- kiegészítők és tartozékok pneumatikai és
hidraulikai vezérlésekhez
- fékrendszerek elektromos vezérlése
- gyógyászati segédeszközök és orvosi műszerek
- autómosó berendezések
- robbanásveszélyes térben történő felhasználás
- üzemanyag töltőállomás
- olajbányászat
- folyamatszabályozás területén (mágnesszelep)
- ipari automatizálás (munkavégző elem irányítása)
A veszprémi telephelyünkön több mint 300 főt foglalkoztatunk. A nass magnet Hungária Kft 2016-ban
nagyvállalati kategóriában az Év Vállalkozása Díj büszke tulajdonosává vált. A nass magnet piacvezető az
elektromágneses elővezérlő szelepek területén.

Fedezd fel a lehetőségeket!

Szakmai képzések és felsőoktatási tanulmányi lehetőségek a nass magnetnél!
Folyton növekedő vállalatként szükségünk van a fiatal és motivált munkavállalókra, akik velünk együtt tudnak
fejlődni. Éppen ezért sokféle képzési lehetőségeket kínálunk a fiataloknak. A legkülönbözőbb szakterületeken
igyekszünk olyan megoldásokat felajánlani, melyek egyénre szabottak - mindegy, hogy duális egyetemi
képzésről, vagy a klasszikus szakképzésről legyen szó. Duális képzések és szakmai gyakorlatok keretében
elkötelezetten támogatjuk a fiatal generáció magas színvonalú szakmai felkészítését és irányítását.

Duális képzés
A duális képzésben a hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy
cégünknél a képzési idő alatt gyakorlatot végez. Ennek eredményeként
munkatapasztalatot szerez, és szaktudását már a képzés alatt megerősíti. A duális
képzésben a felsőoktatási intézménnyel egyeztetett képzési terv alapján cégünk saját
igényei szerint képzi a hallgatót, és profilunknak megfelelően támogatjuk, gyakorlati
ismeretekkel bővítjük, kiegészítjük a hallgató intézményi képzését.

Az alábbi szakokról várjuk a jelentkezéseket:
-

gépészmérnök Bsc
mechatronikai mérnök Msc

Diplomamunka írás
Szakmai gyakorlatok keretében segítünk szakdolgozat téma választásában és a
dolgozat megírásában.

„Innovation by nass magnet“– azaz megfelelni a vevői minőségi követelményeknek olyan
szakképzett munkaerő segítségével, mely képes csúcstechnológiát létrehozni és az automatizált
gyártási folyamatokat kezelni.
Ha fontos a jó társaság és családias légkör, ahol változatos és felelősségteljes
munkakörökben próbálhatod ki magad, csatlakozz hozzánk!

Felkeltettük az érdeklődésedet?
Csatlakozz hozzánk!
Jelentkezésedet az alábbi címre várjuk:
Krámli Katalin
Személyügy
Telefon: + 36 88 885-060
e-mail cím: allas@nassmagnet.hu
Címünk: HU-8200 Veszprém Henger utca 2.

