SCHUNK Carbon Technology Kft.
Csesztreg

A Schunk Carbon Technology Kft. története

A Schunk Carbon Technology Kft. 1995-ben alakult, egy több mint 50
éves osztrák cég (Hoffmann & Co Elektrokohle AG) leányvállalataként.

Schunk GmbH

Jelenleg a régió legnagyobb munkáltatójaként 450 főt foglalkoztat.
Schunk Sinter Metals
BU1 Tribology

BU Umweltsimulation

BU2 High Temp. Applications

BU Klimatechnik

Schunk Sonosystems

BU3 Small Motor Technology

BU4 Current Transmission
BU5 Automotive
1999-ben a cég
csatlakozott a német tulajdonú Schunk-Holdinghoz. A
BU6 Technical Ceramics

BU7 Semiconductor
cégcsoport a világ
szinte minden földrészén (29 országban) több mint

8500 embernek ad4.607
munkát.
Beschäftigte
Standorte in 27 Ländern

2.057 Beschäftigte
Standorte in 14 Ländern

981 Beschäftigte
Standorte in 2 Ländern

194 Beschäftigte
Standorte in 2 Ländern
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Gyártási területeink

Az IATF 16949, ISO/TS 22 163:2017, ISO/TS 2004 valamint ISO 14001:2015
minősítéssel is rendelkező cég gyártását több területre lehet osztani:


Kefetartó rendszerek és modulok összeszerelése az autóipar számára



Autóipari szénkefék végmegmunkálása



Ipari felhasználású szénkefék bérgyártása



Csúszószenek gyártása



Elektromos autókhoz tartozó alkatrészek: e-mobility

Datum

Name // presentation title
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Termékeink

Kezdetben Csesztregen az anyacégtől átvett termékek gyártása folyt.
Jelenleg már számtalan olyan projektet fel lehet sorolni, amely az
osztrák és magyar kollégák együttműködése révén valósult meg a vevők
elvárása szerint. A 2010-es évben átadásra került egy új gyártócsarnok,
melyben a különböző típusú szénkefék véggyártása lett a fő profil.
2019-től az elektromos autókhoz tartozó alkatrészek (pl.
tengelyföldelő, keferendszer szinkronmotorhoz) gyártásában is jelen
vagyunk. Partnereink a nagy elektromos autó gyártó cégek.
Összességében megállapítható, hogy a csesztregi cégnél dolgozó

munkatársak, osztályok sikeres munkája eredményeként évente több
millió alkarész hagyja el a gyár kapuját.
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Oktatási rendszerünk

Belső oktatási rendszert hoztunk létre a rövid- és hosszú távú szakemberszükséglet kielégítésére. A Schunk Hungary Camp a
szaktudás elmélyítésére és bővítésére törekszik a dolgozók megfelelő motiválása mellett. A tehetséggondozás megteremtése
céljából együttműködünk középfokú intézményekkel, illetve a Pannon Egyetemmel. Szakmai gyakorlati helyek és
tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával támogatjuk a fiatalokat.

Datum
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Duális képzés

A duális képzéshez kapcsolódva hosszú távú szakmai támogatást és
lehetőséget biztosítunk a hallgatóknak arra, hogy a gyakorlatban is

megismerjék a szakma szépségeit és kihívásait. Biztosítjuk továbbá az
angol és német nyelvű vállalati környezetet és a munkanyelv
gyakorlati kiteljesedését is.
Cégünk várja azon diákok jelentkezését, akik szakmai gyakorlatukat
nálunk szeretnék eltölteni, valamint az egyetemi duális képzés
keretében szakmai képzőhelyet keresőket.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, keress Bennünket bátran!
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képzési referens

Román Renáta
Tel + 36 92 500 977
renata.roman@hu.schunk-group.com

Schunk Carbon Technology Kft.
8973 Csesztreg, Ady út 49.
Hungary
Tel + 36 92 500 900
Fax + 36 92 500 976
www.schunk-carbontechnology.hu
www.schunk-group.com

