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Toborzási Tájékoztató 

Robert Bosch Elektronika Kft. 

 

Robert Bosch Elektronika Kft. bemutatása 

Az 1998-ban alapított gyártó üzem ma már a Bosch csoport autóelektronikai divíziójának 

legnagyobb gyártó központja a világon. Elsősorban vezérlő elektronikákat gyárt automata 

sebességváltóhoz, ABS-hez, légzsákhoz, elektrohidraulikus szervóhoz, 

karosszériaelektronikához, fedélzeti számítógéphez, valamint ESP és tolatóradar szenzorokat 

és komplett műszerfal egységet.  

A Hatvanban gyártott elektronikai berendezések a vezetés biztonságosabbá, kevésbé 

környezetszennyezővé és kifizetődőbbé teszik. Világszerte már több mint 350 millió hatvani 

Bosch termékkel szereltek fel gépjárműveket.  

Az elmúlt 15 évben munkatársaink száma folyamatosan emelkedett, és az elkövetkezendő 

években is további növekedés várható.  

 

A ProHuman 2004 Kft bemutatása 

Az 1997 óta piacon jelenlévő, majd 2004-ben önálló céggé alakuló Prohuman Kft. azzal a 

céllal jött létre, hogy ügyfélközpontú szolgáltatásával a munkaerő piacon innovatív 

megoldásokat nyújtson.  

Cégünk 2014-ben újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a magyarországi HR szolgáltatási 

piac vezető cégei közé tartozó Prohuman 2014. eleje óta az egyik legdinamikusabban 

növekvő európai HR szolgáltató csoport, a lengyelországi székhelyű Work Service S.A. 

hálózatához csatlakozott. Ezáltal Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb HR-szolgáltatójává 

váltunk és 8 országban több mint 40 000 munkavállalónak biztosítunk nap mint nap 

munkalehetőséget. 

Magyarország második legnagyobb HR szolgáltatójaként 2014-ben több mint 8.000 főnek 

biztosítottunk munkalehetőséget munkaerő-kölcsönzés keretében, megközelítőleg 2.000 

diákot ismertetettünk meg a munka világával.  

Az országban betöltött meghatározó szerepünket a piacismeretünknek, magasan képzett 

szakértői csapatunknak és elégedett Partnereinknek köszönhetjük. Munkatársainkkal egész 

évben arra törekszünk, hogy minél több álláskeresőnek találjunk munkalehetőséget, valamint 

a vállalatok számára - a teljes körű HR szolgáltatásunk keretében - maximális támogatást 

biztosítsunk. 

http://www.prohuman.hu/
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Meghirdetett pozícióink: 

 

Operátor/vizsgáló operátor 

Feladatok: 

- egy vagy több beállított munkaállomás kezelése 
- nyomtatott áramkörök több alkatrésszel történő kézi szerelése 
- alkatrészek berendezésbe való behelyezése 
- anyagbemenetnél és kimenetnél fellépő meghibásodások megszüntetése  
- hibás termékek kiszűrése 
- Vizsgáló operátorok esetében szemmel történő hibakiszűrés, vagy mikroszkóppal, 

mérőeszközzel.  

Elvárások: 

- minimum 8 általános végzettség 
- több műszak vállalása (hétvégi munkavégzés is) 
- precíz, pontos munkavégzés 
- teszten és interjú való megfelelés 
- monotonitás tűrő képesség 

 

Gépmester 

Feladatok: 

- több munkaállomásból álló gyártó berendezés (pl. beültető, szerelő és tesztberendezések) 
kezelése felügyelete.  

- Adagolók töltése 
- termékek, alkatrészek vizsgálata, figyelése 
- kész alkatrészek, részegységek és/vagy termékek elvitele, valamint szükség esetén 

csomagolása 
- hibás alkatrészek, részegységek elkülönítése 
- hibák fajtája és gyakorisága szerinti dokumentálása 
- a gyártási folyamat gyenge pontjainak felismerése és jelentése 
- fejlesztési javaslatok megtétele 

Elvárások: 

- minimum szakmunkás végzettség 
- több műszak vállalása (hétvégi munkavégzés is) 
- precíz pontos munkavégzés 
- teszten, interjún való megfelelés 

 

Előny: 

- elektronikai végzettség 
- hasonló területen szerzett tapasztalat 
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Csomagoló/Raktáros 

Feladatok: 

- beérkező alkatrészek/anyagok ellenőrzése és eltérések jelentése 
- károsodások megállapítása és jelentése, valamint a sérült alkatrészek elkülönítése 
- kimeneti bizonylatoknak megfelelően az alkatrészek/anyagok összeállítása 
- előírt adatok raktározási folyamatok szerinti rögzítése 
- raktári készlet fizikai ellenőrzésének elvégzése, eltérések jelentése 
- leltározási munka segítése 
- üres göngyöleg előkészítése elszállításra 

Elvárások: 

- minimum szakmunkás végzettség 
- több műszak vállalása (12 órás munkarend) 
- kiváló fizikai állapot 
- precíz, pontos munkavégzés 
- teszten és interjún való munkavégzés 

 

Előny: 

- raktározási, logisztikai területen szerzett tapasztalat, végzettség 
- targoncavezetői jogosítvány (OKJ bizonyítvány) 
- SAP ismeret 

 

Sori Javító munkatárs 

Feladatok: 

- autóelektronikai termékek hibaelemzése (röntgen, mérőműszerek ismerete, kapcsolási rajz 
olvasás) 

- szerelési csoportok, termékek, gépegységek hiányosságait (pl. tűrési eltérések, hiány, nem 
megfelelő alkatrészek, minőség, szivárgás) megállapítani 

- hibák kiküszöbölésére intézkedéseket kezdeményezni: szerelési sorrendekben gyenge 
pontokat keresni, ésszerűsítési javaslatokat tenni 

- gondozási és takarítási munkákat terv, ill. igény szerint elvégezni  

 

 

Elvárások: 

- elektronikai, ipari elektronikai technikusi, elektrotechnikusi, vagy elektro- vagy mechanikai 
műszerész végzettség, illetve elektronikai irányú egyéb szakképesítés 

- önálló munkavégzés 
- csapatmunkára való hajlandóság 

Előny: 

- elektronikai területen szerzett tapasztalat  
- TGA végzettség 
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Beléptetés menete 

Adatlap kitöltése, önéletrajz és legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat 
leadása → Tesztírás → Sikeres teszt esetén Bosch személyes interjú → Sikeres interjú esetén 
üzemorvosi vizsgálat → Belépés (minden hónap 1-én és 15-én) →2 hét bevezető oktatás a HOK 
(Hatvani Oktató Központ) szervezésében → Tényleges munkavégzés 

A HOK képzésről: 

A 2 hetes oktatás 1 hét elméleti és 1 hét gyakorlati oktatásból tevődik össze. Az elméleti oktatás 
alatt leadott tudásanyagot tesztek formájában visszakérdezik, minden témából az előadást 
követő nap reggelén tesztírás van! Az oktatások alatt jegyzet készíthető, de a napi teszteken 
nem lehet jegyzetet használni, ezért tanulás szükséges minden nap! Az elméleti és a gyakorlati 
oktatást záró vizsga fejezi be. A teszteken legalább 70%-ot kell elérni, hogy sikeres legyen. 
Valamely teszt kétszeri sikertelen kitöltése, továbbá magatartási problémák miatt – az 
ismertetett szabályok többszöri, következetes megsértése – a munkaviszony megszüntetését 
vonja maga után.  

Interjú mente: 

Helyszín:  Robert Bosch Elektronika Kft. 

  3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. – dolgozói porta 

Hozni kell:   

-      Személyi igazolvány 

- önéletrajz  

       Megjelenés: interjúhoz illő öltözékben 

Munkarend: 

Gyártási terülten: 

Folyamatos (4) műszak – napi 8 órás munkavégzés 

- délelőttös műszak - 6:00-14:00 
- délutános műszak – 14:00-22:00 
- éjszakás műszak – 22:00-6:00 

4 nap munkavégzést minden műszak után 48 óra pihenőidő követ. 

Műszakpótlékok:  

- 18:00 – 6:00 között 40% 
- vasárnapi munkavégzés esetén 50% egész napra 

Raktári területen: 

Napi 12 órás munkavégzés 

- délelőttös műszak – 6:00-18:00 
- délutános/éjszakás műszak – 18:00-6:00 

4 nap munkavégzést 4 pihenőnap követ.  

Műszakpótlékok: 

- 18:00-6:00 között 40% 
- vasárnapi munkavégzés esetén 50% 
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Juttatási csomag: 

Munkakör  Bruttó órabér  
(próbaidő alatt) 

Bruttó órabér 
(próbaidő után) 

Bruttó Havibér  
(próbaidő után) 

operátor 701 Ft 779 Ft 135 000 Ft 

vizsgáló,csomagoló, 
raktáros 

 
784 Ft 

 
871 Ft 

 
151 500 Ft 

gépmester, milkrun  884 Ft 983Ft 171 000 Ft 

sori javító munkatárs 1101 Ft 1101 Ft 191 500 Ft 

 

Bérmátrix 2016 (tájékoztató jellegű) 

Bruttó bér Nettó bér  
gyermek kedv. 
nélkül 

Nettó bér 
1 gyermek esetén 

Nettó bér  
2 gyermek estén 

Nettó bér 
3 gyermek esetén 

125 000 Ft 83 125 Ft 93 125 Ft 108 125 Ft 123 125 Ft 

130 000 Ft 86 450 Ft 96 450 Ft 111 450 Ft 128 050 Ft 

135 000 Ft 89 775 Ft 99 775 Ft 114 775 Ft 132 975 Ft 

140 000 Ft 93 100 Ft 103 100 Ft 118 100 Ft 137 900 Ft 

145 000 Ft 96 425 Ft 106 425 Ft 121 425 Ft 142 825 Ft 

150 000 Ft 99 750 Ft 109 750 Ft 124 750 Ft 147 750 Ft 

155 000 Ft 103 075 Ft 113 075 Ft 128 075 Ft 152 675 Ft 

160 000 Ft 106 400 Ft 116 400 Ft 131 400 Ft 157 600 Ft 

165 000 Ft 109 725 Ft 119 725 Ft 134 725 Ft 162 525 Ft 

170 000 Ft 113 050 Ft 123 050 Ft 138 050 Ft 167 450 Ft 

175 000 Ft 116 375 Ft 126 375 Ft 141 375 Ft 172 375 Ft 

180 000 Ft 119 700 Ft 129 700 Ft 144 700 Ft 177 300 Ft 

185 000 Ft 123 025 Ft 133 025 Ft 148 025 Ft 182 225 Ft 

(Tájékoztató a bérmátrixhoz: az első táblázatban a megpályázni kívánt pozíciónál feltüntetett bruttó 
havi bért kell megkeresni a bérmátrix bruttó bér oszlopában. Ezt köbvetően lehet megnézni a további 
oszlopokban, hogy a nettó bér hogyan alakul annak függvényében, hogy hány kedvezményezett 
gyermek van a háztartásban. A kapott nettó összegekben nincsenek benne a pótlékok és a 3 hónap 
után járó bónuszok). 

 

Egyéb juttatások: 

- étkezési hozzájárulás (napi 260 Ft) mely a Bosch étkezdéiben használható fel meleg étkezésre 
- próbaidő után Prémiumra való jogosultság melynek mértéke max. 40% (minőségi, 

mennyiségi, produktivitás és Mini Mag (egyéni értékelés) bónuszok max. 10%-10% 
- gyermek születése estén 15 000 Ft értékű vásárlási utalvány 
- házasságkötés esetén 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány  

 

Munkavégzés körülményei: 

- Klimatizált gyártócsarnok 
- modern gyártó berendezések 
- tiszta munkakörnyezet 
- kedvezményes meleg étkezés, minden nap és minden műszakban  
- munkaruha biztosítása  
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Pozitívumok: 

- Hosszú távú munkalehetőség 
- Előre lépési lehetőség 
- Versenyképes juttatási csomag 
- Ingyenes céges buszjáratok 

 

Munkavégzés Helye: 

Robert Bosch Elektronika Kft 

3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 

Munkaszerződésre vonatkozó információk: 

Először 3 hónapos próbaidős szerződést ír alá mindenki, amely alatt a munkáltató és a munkavállaló 
is indoklás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt. Ezt követően határozatlan idejű szerződéssel 
foglakoztatja a Prohumán 2004. Kft a kölcsönzött munkavállalókat. A próbaidő letelte után a 
felmondási idő 15 nap, amelynek letöltése kötelező.  

Munkába járás a Robert Bosch által biztosított szerződéses járatokkal. Jelenleg 97 településről.  

 

Az RBHH területére az alábbi eszközök behozatala tiltott, vagy csak engedéllyel lehetséges. 

Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 

 Rúgóskés, kés 8 cm meghaladó vágó éllel 
 lőfegyver 
 dobócsillag 
 ütésnövelő eszközök 
 pirotechnikai eszközök - robbanó anyagok 
 Alkohol, kábító hatású anyagok, kábítószerek. 

 

Csak engedéllyel hozhatók a területre 

 Adattárolók, számítástechnikai eszközök (laptop, pendrive, külső HDD stb). 
 Fényképezőgép, egyéb híradástechnikai eszközök 

 
Vegyi anyagok csak a HSE osztály jóváhagyásával biztonsági adatlappal hozhatók a létesítmény 
területére. 

 

Elérhetőség: 

Név Telefonszám e-mail cím 

Széll Márta 70/197-52-21 hatvanpro@prohuman.hu 

Csillik Zsuzsanna 70/492-58-03 hatvanpro@prohuman.hu 

Vörös Réka 20/455-26-22 hatvanpro@prohuman.hu 

Kiss Enikő 70/440-35-83 hatvanpro@prohuman.hu 

 


