
 

Több mint 750 nagykereskedelmi áruházzal 26 országban 119 000 munkavállalóval, a METRO Cash & 
Carry a világ egyik vezető kereskedelmi cégcsoportja és legnagyobb értékesítési divíziója a német 
központú METRO csoportnak: ügyfélközpontú, nemzetközi és innovatív. 2014-ben ünnepelte 50. 
születésnapját. Üzleti koncepciónk, hogy segítsük professzionális vevőinket abban, hogy 
vállalkozásukat sikerre vihessék. Arra törekszünk, hogy a független vállalkozások bajnokává 
válhassunk. A METRO Kereskedelmi Kft. 1993 óta működik Magyarországon, elsőként lépett be a 
nemzetközi kereskedelmi vállalatok közül a magyar piacra, amely immár 13 áruházzal áll profi vevői 
szolgálatára, az ország számos pontján teljes körű megoldásokat kínálva a kereskedelmi és 
gasztronómia tevékenységekhez. 

Csapatunkba keressük kollégánkat 

Minőségbiztosítási Gyakornok (Budaörs)  

pozícióba. 

Milyen feladatok várnak rád? 

• Sajátmárkás termékek fejlesztésének támogatása minőségbiztosítási oldalról 
• Érzékszervi tesztek szervezése és lebonyolítása 
• Specifikációs rendszer feltöltése és karbantartása 
• Adminisztratív feladatok ellátása 
• Aktív együttműködés a minőségbiztosítási vezetővel és szakértőkkel 
• Kapcsolattartás szállítókkal 
• Részvétel különböző projektekben 

Téged keresünk, ha 

• Szakirányú felsőfokú (élelmiszeripari, biomérnöki vagy vegyészmérnöki) 
tanulmányokat folytatsz 

• Aktív, nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkezel  
• Magabiztos, kommunikációképes az angol nyelvtudásod szóban és írásban 
• Ms Office (Excel, Word, PowerPoint) aktív felhasználói szintű ismeretével rendelkezel 
• Hetente minimum 20-25 órát dolgozz nálunk 
• Rugalmasság, precizitás, önállóság jellemez 

  



Mi kell ahhoz, hogy te légy a tökéletes jelölt számunkra? Előnyt jelent, ha … 

• Hasonló munkakörben szerzett korábbi munkatapasztalatod van 
• Egyéb nyelv ismeretével rendelkezel (az angolon kívül) 
• Hosszabb távon tervezed gyakornoki idődet (min. 9 hónap) 

Miért jó nálunk dolgozni? 

• Mi hosszú távon tervezünk Veled! 
• Szakmai tudásod és tapasztalatod multinacionális munkakörnyezetben fejlesztheted 
• Dinamikus és támogató csapat tagja lehetsz 
• Céges busszal könnyítjük meg a munkába járást (Budapest – Budaörs viszonylatban) 

Munkavégzés helye:  
Budaörs, 2040, Keleti utca 3. 
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette az érdeklődését, várjuk jelentkezését karrieroldalunkon, 
amelyhez kérjük csatolja szakmai önéletrajzát magyar nyelven!  
További álláslehetőségeinket megtekintheti a METRO Kereskedelmi Kft. karrieroldalán az alábbi 
linken: https://www.metro.hu/karrier 

 

https://www.metro.hu/karrier/allasajanlatok-magyarorszagon

