
Tájékoztatom önöket, hogy a WESSLING Hungary Kft. lehetőséget biztosít a felsőfokú tanulmányokat végző 

hallgatók kötelező szakmai gyakorlatának letöltésére. 

Az együttműködési megállapodásokat idén is egy év határozott időtartamra tervezzük megkötni az 

egyetemekkel. 

Függetlenül attól, hogy 4, 6, vagy több hetes a szakmai gyakorlatuk, egységesen megfizetjük a hallgatóknak 

havonta a minimálbér 65%-át. 
Elsősorban olyan hallgatók pályázatát várjuk, akiknek az esetleges későbbi foglalkoztatása is felmerülhet a 

cégcsoportnál. 

A szakmai gyakorlatra az Élelmiszerbiztonsági üzletág és a Környezetanalitikai üzletág szervezetén belül kerül 

majd sor. 

A szakmai gyakorlat helye: 1045 Budapest, Anonymus u. 6. 

Jelentkezési határidő: 2020. április 20. 
Jelentkezés módja: magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzzal, valamint motivációs levéllel az  

allas@wessling.hu címre elküldve. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a szakterületek megnevezését és a tervezett létszámot. 

 

Mikrobiológiai labor 

  

4 fő 6 hetes, különböző időpontokban  

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök 

Klasszikus analitika + 

mintaelőkészítés 

2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök 

Peszticid vizsgálat 2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök, Vegyész 

Nonfood termékvizsgálat 2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Biomérnök, Vegyész 

Műszeres vizsgálat 2 fő 6 hetes, különböző időpontokban 

Szak: Élelmiszermérnök, Biomérnök, Vegyész 

Élelmiszerbiztonsági szakértői feladat 1 fő 14 hetes Élelmiszermérnök 

Környezetanalitikai üzletág kb. 12-13 fő, összesen 58 hét időtartamban 

Szak: Biomérnök, Vegyész, Vegyészmérnök, 

Környezetmérnök 

  

Kérem szíveskedjenek a szakmai gyakorlat lehetőségéről tájékoztatni az érintett hallgatókat. A programról a 

következő címen is lehet tájékozódni: https://hu.wessling-group.com/hu/karrier/gyakornok 

Kérem, hogy az Együttműködési megállapodás tervezetét szíveskedjenek megküldeni nekem, illetve 

másolatban Csizmadia Dórának.  A hallgatók pályázatainak elbírálása után visszajelzünk, hogy kik tölthetik 

cégünknél a szakmai gyakorlatot, amelynek alapján elkészíthető lesz az Együttműködési megállapodás 

melléklete is a hallgatói névsorral. 

Üdvözlettel: 

  

NAGYGYÖRGY László 
HR vezető – Humán Erőforrás Menedzsment Osztály 

Head of HR Department – Human Resources Department 

WESSLING Hungary Ltd. 

Budapest, Anonymus u. 6. 

H-1325 Budapest, Pf. 211 

Phone: +36 1 872-3623 

Fax: +36 1 435 0100 

E-mail: nagygyorgy.laszlo@wessling.hu  

Web: www.wessling.hu  

  

  

 
Superbrands-díjas a WESSLING Hungary Kft.! 
A jelentős szakmai elismerés újabb garanciát jelent Önnek arra, hogy jól választott.  

Laboratóriumunk Superbrands Business díjáról itt tájékozódhat 
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