
Hirdetés – Karrier Miskolci Napló6

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
pályakezdő munkatársakat  

LAKATOS  
szakmára,  

a betanítást vállaljuk.

Tel.: +36 20 488 6007

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
pályakezdő munkatársakat  

ESZTERGÁLYOS, KÖSZÖRŰS  
szakmára,  

a betanítást vállaljuk.

Tel.: +36 20 488 6007

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l titkárnő l üzemi adminisztrátor  
l vevőszolgálati munkatárs l betanított gépkezelő  

l targoncavezető l termelési munkatárs
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

A Spinto Hungária Kft. a következő munkakörbe keres munkatársat:

CNC ESZTERGÁLYOS
Feladatok:

•  hagyományos és CNC eszterga  
forgácsológépek kezelése,  
beállítása, programozása 

•  szerszámok, technológiák  
kiválasztása

• legyártott termékek ellenőrzése
•  rábízott gépek állapotának  

megóvása

Elvárások:
• releváns szakirányú végzettség
• többműszakos munkarend vállalása
• műszakirajz-ismeret

• mérőeszközök ismerete
•  pontosság, precizitás; önálló  

munkavégzés

Előny:
•  szerszámgyártásban szerzett  tapasztalat
• tapasztalat hasonló munkaterületen
• MS Office-ismeretek

Amit kínálunk:
•  dinamikusan fejlődő és folyamato-

san bővülő vállalati környezet
• high-tech környezet
• jó hangulatú, proaktív csapat

Amennyiben érdeklődik a lehetőség 
iránt, kérjük fényképes  

önéletrajzát juttassa el hozzánk.

E-mail-cím: jelentkezes@spinto-tdm.com

A Tiszaújváros Transz Kft.
miskolci telephelyére

az alábbi  
munkakörökbe

keres kollégákat:

Az alábbi elérhetőségek
egyikén várjuk jelentkezésüket:

Eszlári Tímea
06-30/259-8027

timea.eszlari@tiszaujvarostransz.hu

•  gépkezelő (kombigép,  
forgókotró gép)

•  sofőr („C”+”E” kategóriás 
jogosítvány szükséges)

•  nehézgép- és teher- 
gépkocsi-szerelő

A tizedik alkalommal meg-
rendezett Tudományfeszti-
vál idén Miskolcra költözött, 
ahol a korábbiaknál grandió-
zusabb keretek között igyek-
szik megfogni a diákokat.

A szervezők úgy igyekeztek 
pályaválasztási alternatívá-
kat kínálni, hogy a különbö-
ző szakmák gyakorlati oldalát 
mutatták be a Tudomány és 
Technika Házában és az előtte 
lévő téren. Robotok, drónok, 
látványos kísérletek – első-
sorban az általános és közép-
iskolás korosztály fantáziáját 
igyekeztek megragadni. Elő-
zetesen sikerült is felkelteni 
az érdeklődésüket, mert több 

mint 1700-an regisztráltak a 
programra.

Az út a legtöbbjük előtt nyi-
tott – akár a robotika felé is 
–, és több tudományos opció 
közül választhatnak, amik-

ből jó párat fel is villantott a 
fesztivál. Mások mellett erre 
kínált lehetőségeket a Miskol-
ci Egyetem, a Miskolci Szak-
képzési Centrum és a Mathias 
Corvinus Collegium is.

Tudományfesztivál MiskoclonTudományfesztivál Miskoclon


