
SAPA – DUÁLIS KÉPZÉS - ÁLLÁSHIRDETÉS 

Az alábbi duális álláshirdetés a http://job.hu.sapagroup.com/ címen érhető el, a következő módon: 

1. „Álláshirdetések” menüpontra kattintva

2. Ezután az „Egyéb” négyzetet bekattintva, majd a „Keresés” gombra kattintva.

3. A listában a „Közgazdász hallgató (KJF-Duális képzés)” kiválasztva.

A duális álláshirdetésre az oldalon történő Regisztrációt követően lehet jelentkezni, és itt lehet 

feltölteni minden kért adatot. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. június 15. 

Referenciaszám:  DK_2016_KJF 
Pozíció:  Közgazdász hallgató (KJF-Duális képzés) 
Munkavégzés helye:  Székesfehérvár 
Jelentkezési határid ő: 
 

Feladatok:  

A Sapa a magas hozzáadott értékű alumínium profilok előállításában világelső, 41 
országban a legmodernebb technológiákat alkalmazva, közel 23000 munkavállalót 
foglalkoztató skandináv tulajdonú cég. 

A Sapa Shared Services globális szolgáltató központként a Sapa AS leányvállalatai részére 
nyújt pénzügyi, informatikai és projektmenedzsment szolgáltatásokat. Székesfehérvári 
központi egységünk főbb szakterületei: 
• Pénzügyi és Adminisztrációs Központ
• IT Üzemeltetés és Támogatás
• IT Architektúra
• Applikációs Szolgáltatások
• Program- és Projektmenedzsment

Célunk, hogy a duális képzés keretein belül olyan tehetséges hallgatókat foglalkoztassunk, 
akik innovatív ötleteikkel, frissen szerzett elméleti tudásukkal hozzájárulnak cégünk 
sikeréhez. 

Az alábbi pozícióba keresünk hallgatókat a 2016 szeptemberében induló duális képzésre: 
Közgazdász hallgató (Kodolányi János Főiskola, Gazdálkodási és Menedzsment alapszak) 

Miért a Sapa? 
Lehetőség egy jól szervezett, magasan képzett munkavállalókat foglalkoztató, globális 
szolgáltató központ működésének megismerésére (könyvelési folyamatok: 
szállítófolyószámla, vevőfolyószámla ill. főkönyvi és tárgyi eszköz könyvelés; audit és 
intercompany folyamatok) 
Kihívást jelentő feladatok, tapasztalatszerzés multinacionális, multikulturális környezetben 
Szoros együttműködés külföldi kollégákkal különféle projektekben 



Hallgatói juttatás 
 
Várjuk jelentkezésed, ha: 
Szeretnél az Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment alapszakán tanulni 
2016 szeptemberétől 
Hiszel benne, hogy a duális képzési formával piacképes elméleti és gyakorlati tudásra tudsz 
szert tenni 
Nyitott vagy a fejlődésre, szeretsz csapatban dolgozni 
Jól beszélsz angolul (plusz egy európai nyelv ismerete előnyt jelent) 
Szívesen dolgoznál tanulmányaid alatt egy globális szolgáltatást nyújtó nemzetközi 
munkakörnyezetben 
 
Csatlakozz Hozzánk és alakítsd Velünk a jövőt!  
 
 
A duális képzés keretében a hallgatók felváltva töltenek időt az elméleti illetve a gyakorlati 
képzéssel, 7 féléven keresztül sajátítják el a szükséges ismereteket. 
 
A 2016/17-es tanévtől a Sapa a Kodolányi János Főiskolával együttműködve 2 Közgazdász 
hallgató duális képzését biztosítja. 

  

A jelentkezés módja:  
 
Kérjük, önéletrajzod töltsd fel Karrieroldalunkon! 
http://job.hu.sapagroup.com 
Cégünkről bővebben a www.sapagroup.com/hungary oldalon tájékozódhatsz. 
 
Jelentkezési határidő: 
2016. február 15. 
 
A kiválasztási folyamat személyes elbeszélgetésből áll, melyet 2016 június-július hónapban 
bonyolítunk le. A kiválasztás eredményéről ezt követően értesítjük a hallgatókat. 

 

 


