Infineon Trainee Program
Nagyra becsüljük a tudást!
Vállalatunk hosszú évek óta támogatja a hazai szakemberképzést, a tehetséggondozást. A trainee programban résztvevő kollégáknak a program 24 hónapja alatt lehetőségük van akár több műszakimérnöki szakterületen is bekapcsolódni a napi feladatokba, a futó fejlesztésekbe, projektekbe. Első
kézből ismerhetik meg hogyan készülnek a teljesítmény-félvezetők a vállalatcsoport ceglédi, úgynevezett „backend” telephelyén, valamint bepillantást nyernek vállalatunk folyamataiba, struktúrájába is. A
betanulást egy-egy, az adott területről kijelölt mentor kíséri végig. Célunk, olyan szakember gárda képzése, akik a 2 „trainee év” elteltével junior mérnökként tudják tovább folytatni karrierjüket a vállalatunknál.

Általános elvárások a Trainee Programban való részvételhez:
›
›
›
›
›
›

Sikeresen lezárt felsőfokú tanulmányok mechatronikai mérnök, villamosmérnök vagy gépészmérnök szakirányon.
Legfeljebb egy éves munkatapasztalat (szakmai gyakorlat, kooperatív képzés formájában).
Az adott szakterületet érintő ismeretek (tanulmányok, szakmai gyakorlat által).
Középszintű, kommunikációképes angol és/vagy német nyelvtudás.
Jó tanulmányi eredmények.
Képesség a csapatmunkára és az önálló munkavégzésre egyaránt.

A programra adott esetben keresztféléves képzés esetén is lehet jelentkezni.

Kik vagyunk mi?
Az Infineon Technologies Cegléd Kft. - a német InfineonTechnologies AG leányvállalata - Magyarország legnagyobb félvezetőgyártó társasága. Az
Infineon innovatív megoldásokat kínál a modern társadalom fő kihívásaira az energiahatékonyság, a mobilitás és a biztonság területén. Teljesítmény-félvezető megoldásai hatékonyabbá teszik az energia előállítását, elosztását, továbbítását.
Csökkentik a gépjárművek, vasúti járművek, ipari berendezések, háztartási készülékek energia felhasználását és környezeti terhelését. Integrált
rendszerei gondoskodnak a gyorsabb adatátvitelről, a személyes adatok védelméről, valamint a közlekedés biztonságáról is. Alkalmazásaival
támogatja az önvezető, hibrid és elektromos hajtású járművek elterjedését. A beépített félvezetők láthatatlanul is elengedhetetlen részei mindennapi életünknek.

Magyar telephelyünk szerepe meghatározó a nemzetközi Infineon csoportban
›

A kezdetben csak 37 fővel működő társaság ma Cegléd és vonzáskörzetének meghatározó, csaknem 1000 főt foglalkoztató,
folyamatosan növekvő vállalata.

›
›
›

Az Infineon konszern magyarországi telephelyét dinamikusan fejleszti.
Az általunk gyártott termékek meghatározóak a világpiacon.
Az Infineon Technologies Cegléd Kft. kiváló helyszín új, magas hozzáadott értékű technológiák megvalósítására

További információ:
Tel.: +36 53 511 348
Fax: +36 53 510 701
jobs.hungary@infineon.com
2700 Cegléd Ipartelepi út 3.

www. infineon.com/hungary

