
 
 

 
 

 

 

 
A Győrtől 20 Km-re fekvő Kunszigeten működő 

Federal Mogul Hungary Kft. az amerikai Federal-

Mogul Corporation leányvállalata. Az egyik 

legnagyobb globális autóipari beszállító, amely a 

világ 35 országában 125 telephellyel rendelkezik. 

Dolgozói létszáma meghaladja a 50.000 főt. 

Tudásunk, gyártási technológiánk és 

rugalmasságunk révén értékálló szolgáltatásokat és 

márkás termékeket szállítunk partnereink - a világ 

vezető autógyárai - számára.

A Federal Mogul Hungary Kft. 

fő profilja gumi és gumi-fém tömítések előállítása fröccsöntési és préselési technológiával, pl.: statikus 

tömítések (motorblokkba, vízpumpába), dinamikus tömítések (szimeringek, szelepszár tömítések). Az előállított 

termékek vevői a vezető autóipari nagyvállalatok, illetve azok beszállítói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit kínálunk: 

• Biztos, stabil munkahely, bejelentett, hosszú távú munka 

• Versenyképes jövedelem + bónusz 

• Próbaidő után további béremelkedési lehetőség 

• Versenyképes, személyre szabottan választható Cafeteria-rendszer (mobilitás is) 

• További vállalati ösztönzők (pl. Hűségprogram, Vállalati rendezvények – Családi nap, Karácsonyi bál - 

, Dolgozói ajánlói program, Vállalati kedvezményes csomagok, Iskola kezdési támogatás ) 

• Ingyenes műszakos buszjárat Győrből, Szlovákiából, Bősárkányból és Pápáról 

• Vállalati Büfé (meleg étkezési lehetőség) 

• Tiszta, rendezett munkakörnyezet 

• Előrelépési lehetőség  

• Jó munkahelyi légkör 

• Ingyenes műszakos buszjárat Győrből, Szlovákiából, Bősárkányból és Pápáról. 

• Ambulanciaszolgáltatás 24 órában 

• Munkavállalói élet- és balesetbiztosítás 

 

Önállóan dolgozni tudó, munkájukra igényes munkatársak jelentkezését várjuk. 

Jelentkezés módja: 

Érdeklődni a 96/552-656-os telefonszámon lehet. Az önéletrajzokat a kunsziget.job@federalmogul.com  

e-mail címre vagy postai úton a 9184 Kunsziget, Fő u. 51. címre várjuk. A Federal Mogul Hungary Kft. sok 

sikert kíván pályázatához! 

GÉPKEZELŐ 

Kereseti lehetőség: bruttó 218.000 – 

224.000 Ft  

 

Feladatok: 

• Gumi fröccsöntő gépek kezelése, 

betanítást követően 

 
Elvárások:  

• Min. általános iskolai végzettség, 

Műszaki szakirányú szakmunkás 

végzettség előnyt jelent 

• Fröccsöntő - és présgépek 

kezelésével kapcsolatos tapasztalat 

előnyt jelent 

• Hajlandóság több műszakos 

munkavégzésre 

• Erkölcsi bizonyítvány 

 
 

 

KÉSZREGYÁRTÓ 

Kereseti lehetőség: bruttó 205.000 Ft- 

210.000 Ft 

 

Feladatok: 

• Gumitermékek sorjázása, felöntések 

sorjázása 

 
Elvárások: 

• Min. általános iskolai végzettség 

• Könnyű fizikai munka, hajlandóság 

több műszakos munkavégzésre 

• Erkölcsi bizonyítvány 
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