
 

 

  



Az Adient az a legnagyobb globális autóipari ülésbeszállító, amely 
a fő autógyártókat abban támogatja, hogy járműveik még jobbak 
legyenek csúcsminőségük, technológiájuk és teljesítményük 
alapján.  
Olyan magas szintű kultúrával rendelkezünk, amely ösztönzi a 
munkavállalóinkat és lehetővé teszi számunkra a mozgásban lévő 
világ élményének fejlesztését az autóipari ülések iparágában és azon túl is. 

A világ legnagyobb autóipari ülésbeszállítójaként már rengeteg mindent elértünk: 

• 230 gyártó- vagy összeszerelő üzemünkben, 33 országban működve, több mint 

25 millió ülésrendszert gyártunk évente. 

• A tény az, hogy MINDEN HÁROM ÜLÉSBŐL EGY A MI ÜZEMEINKBŐL KERÜL KI. 

Az Adient piaci helyzete megkérdőjelezhetetlen az iparágban. Azon vagyunk, hogy a megfelelő 

termékeket a megfelelő időben szállítsuk — pont oda, ahova az ügyfelünk kérte. 

Változatos ügyfélkörrel és tartós kapcsolatokkal rendelkezünk, beleértve az összes fontosabb, 

globális autógyártót, és páratlan eredményeket érünk el Észak-Amerikában, Európában és 

Kínában. 

Munkánkat folyamatosan a következő értékek jellemzik: tisztességesség, termékfejlesztés, 

globális növekedés, ügyfél elégedettség, emberközpontúság, felelős vezetés. 

A móri Adient Hungary Kft. egy folyamatosan fejlődő nagyvállalat, ami ülésállító mechanizmusok 

fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Munkavállalóink száma közel 2000 fő. Legnagyobb 

vevőink között szerepel: BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche, Ferrari.  

Az Adient Hungary Kft. a 2017/2018-as tanévben is várja a duális képzés keretein belül 

tanulni és tapasztalatot szerezni vágyó fiatalok jelentkezését! 

  



Ha szeretnél Te is hozzájárulni a 

vállalatunk sikeréhez, akkor jelentkezz az 

alábbi duális képzések valamelyikére: 

Alapképzések: 

 Anyagmérnök 

 Gépészmérnök 

 Mechatronikai mérnök 

 Mérnökinformatikus 

 Műszaki menedzser 

 Vegyészmérnök 

 Villamosmérnök 

Mesterképzések: 

 Logisztikai menedzsment 

 Mechatronikai mérnök 

 Vegyészmérnök 

Mit kell ehhez tenned?  

Küldd el 

 Magyar nyelvű önéletrajzod 

 11. év végi és 12. félévi bizonyítványod másolatát vagy érettségi 

bizonyítványod másolatát 

 Nyelvvizsga bizonyítványod másolatát (amennyiben már rendelkezel vele)  

az aniko.kiss@adient.com e-mail címre. 
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Duális képzéssel kapcsolatos kérdéseidet felteheted az alábbi 

elérhetőségeken: 

Telefon: 22/561-200 

aniko.kiss@adient.com 

Még több információ az Adient-ről: www.adient.com 

Adient Hungary Kft. 

8060 Mór, Hammerstein u. 2. 
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