
A Wanhua-BorsodChem 
tanulmányi ösztöndíj-programot
hirdet MSc képzésben résztvevő

nappali tagozatos hallgatók részére

Az ösztöndíj mértéke
3,5-4-es tanulmányi átlag esetén, bruttó 60.000 Ft/hó

4,1-4,5 tanulmányi átlag esetén, bruttó 80.000 Ft/hó

4,5 feletti tanulmányi átlag esetén, bruttó 100.000 Ft/hó

Várjuk jelentkezésedet, ha az alábbi
szakokon és szakirányokon tanulsz

Vegyészmérnök

•  Analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány

• Anyagtudományi szakirány

• Műanyagipari szakirány

• Vegyipari és folyamatmérnöki szakirány

És megfelelsz az alábbi kritériumoknak
• egy, a fentiek között szereplő MSc képzésben veszel részt, és előző  

 félévi átlageredményed minimum 3,5,

• kommunikációképes angol nyelvtudással rendelkezel,

• nyári gyakorlatodat és szakdolgozati kutatásodat

 a BorsodChem Zrt. profi ljába illő területen szeretnéd végezni,

• keresed a kihívásokat,

• magabiztos, proaktív, rugalmas és energikus személyiség vagy,

• nyitott vagy a világra és az új ismeretek megszerzésére,

• szeretnéd egy dinamikusan fejlődő, kreatív csapatban megalapozni

 a karrieredet.

Amit kínálunk
• havi ösztöndíj folyósítása mesterképzésed végéig,

• nyári szakmai gyakorlati képzés biztosítása,

• szakdolgozati konzultációk biztosítása,

• MSc diploma megszerzése után álláslehetőség

 a Wanhua-BorsodChem-nél.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet
Motivációs leveledet és fényképes önéletrajzodat (magyar és angol 

nyelven), valamint előző féléves eredményeidet igazoló indexmáso-

latodat „Ösztöndíj-program” tárgy megjelölésével 2014. január 15-ig

a palyazat@borsodchem.eu email címre küldheted el.

Ha további kérdésed merül fel az ösztöndíj programmal kapcsolatban, a BorsodChem Zrt.

Létszámgazdálkodás és HR Adminisztráció szervezeténél dr. Veres-Kovács Krisztina (Tel. +36-48-511-958)

és Balláné Hudák Éva (Tel. +36-48-511-780) személyzetfejlesztési referenseknél érdeklődhetsz.

A Wanhua-BorsodChem az MDI és TDI termékek, PVC porok, valamint speciális vegyi- és alapanyagok vezető európai gyártója. 

Iparágak széles köre számára biztosítunk kiváló minőségű alapanyagot. Termékskálánk és technológiai megoldásaink 

folyamatosan bővülnek, piaci szerepünk napról-napra erősödik. 

A Wanhua-BorsodChem története nemzedékeken és országhatárokon ível át, generációkat állítva kihívások elé. Számunkra 

a legfontosabb érték a tudás. Elkötelezett támogatói vagyunk a tehetséges és kiemelkedő teljesítményt nyújtó fi ataloknak, 

szorgalmazzuk a megszerzett tudás és tapasztalat hatékony átadását.  

Ösztöndíj-programunkba kiválasztott hallgatók részére tanulmányi teljesítménnyel arányos havi támogatást nyújtunk. A képzés 

sikeres befejezése után a Wanhua-BorsodChem munkavállalójaként hosszú távú, tervezhető karrierlehetőséget biztosítunk.

www.borsodchem-group.com


