18 hónapos program
kezdés: 2017 szeptembere

Nagyszerű munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy elsőszámú választássá váljunk a fogyasztóink és partnereink számára.
A Borsodi Sörgyár Kft. a Molson Coors Brewing Company tagja, amely a világ harmadik legnagyobb sörgyártó és –forgalmazó
vállalata. Vállalatunk kiemelkedő célja, hogy lenyűgözzük a világ sörfogyasztóit. Hiszünk a tehetségekben – hiszünk a
márkáinkban és az embereinkben, és úgy véljük, hogy az inspiráló és sokszínű munkakörnyezet megteremtése a
kötelezettségünk.
Ha kedvet kaptál, hogy az első kiemelkedő sikeredet a mi győztes csapatunkban érd el, közöttünk a helyed!

Éppen most végeztél, mint gépészmérnök, villamosmérnök, élelmiszermérnök, vagy logisztikus és szomjazol
egy fényes és elismerő karrierre a sör világában? Akkor ne habozz – ugyanis a Borsodi Sörgyár Kft.-nél olyan
ambiciózus és kihívást kereső fiatalokat keresünk, akikben meg van az elszántság, hogy az egész Európát átívelő
Supply Chain trainee programunkhoz csatlakozzanak!
Olyan vállalati kultúrával rendelkezünk, ahol fontos a tehetségek fejlesztése és az önmegvalósítás. Átfogó fejlesztési
programunk biztosítja, hogy a Borsodi Sörgyárnál dolgozók a folyamatos kihívások által mindig többé válhassanak és
sikereket érhessenek el.
Fő célunk egyszerű – az első számú választássá válni fogyasztóink és partnereink számára, piacvezető
márkaportfóliónk pedig jól mutatja, hogy milyen kiváló munkát végzünk!
Kínálatunkban olyan nagyszerű söröket találhatsz, mint a Staropramen, a Corona, a Miller, a Stella Artois, a Carling,
és természetesen a Borsodi!

Tudj meg többet a programunkról!
Az európai frissdiplomás Supply Chain Trainee programunk érinti Európa különböző sörgyárainak országait, mint
Csehországot, Horvátországot, Romániát, Szerbiát és Montenegrót, és természetesen Magyarországot is. Legyél te a
program magyar résztvevője, Bőcsön!
A különböző európai sörgyárakról itt tudhatsz meg többet: http://www.molsoncoors.com/en/our-story/ourmarkets/molson-coors-europe
A program lehetőséget ad arra, hogy betekintést nyerj a sörgyártás szerteágazó folyamataiba, úgy, mint a sörfejtés,
csomagolás, sörkóstolás - minőségellenőrzés és a logisztika, és még megannyi izgalmas terület. Mindezt a többi
európai frissdiplomás programban résztvevővel párhuzamosan végezheted, így velük közösen vehetsz részt fontos
vállalati projektekben.
Célunk, hogy elegendő tapasztalatot és képzést nyújtsunk, ahhoz hogy a 18. hónap végére egy vezetői/menedzseri
pozíciót biztosíthassunk számodra a csapatunkban.

Mire számíthatsz, ha csatlakozol a frissdiplomás programunkhoz?
Értékes tapasztalat egy innovatív és kihívásokkal teli multinacionális környezetben.




Lehetőség arra, hogy megmutasd kreativitásodat és képességeidet
Minőségi coaching, mentorálás, vezetésfejlesztés és támogatás, hogy tudatosan építhesd karrieredet
Rugalmas munkakörnyezet, juttatások és igazi sörélmények egy győztes csapat tagjaként

Te vagy az, akit keresünk?










Olyan frissdiplomás vagy, aki gépész-, élelmiszer-, villamosmérnöki vagy logisztikai területen végzett/fog
végezni fél éven belül
Folyékony beszélsz angolul és magyarul -egyéb európai nyelvismeret előny Megvan benned az a rugalmasság, hogy utazz, akár más európai országba költözz
Maximum 1 éves munkatapasztalattal rendelkezel a diplomád megszerzését követően
Érzel magában vezetői ambíciót és képességet
Kellően agilis vagy, hogy egy határokon átívelő programban, a legkorszerűbb technológiai környezetben
tanulj
A minőségi munkára koncentrálsz, emellett kiváló kommunikációs készséggel rendelkezel
Könnyedén kezeled a változásokat, képes vagy alkalmazkodni egy folyamatosan növekedő multinacionális
vállalathoz
Miskolc vagy környékén laksz, vagy meg tudod oldani a költözést

Jól hangzik, igaz?
Már alig várjuk, hogy felvedd velünk a kapcsolatot! Kattints ide, és jelentkezz csapatunkba: ez több, mint az élet
habos oldala, ez a TE LEHETŐSÉGED!
A jelentkezés határideje 2017. február 19.

