„ Egy precíz, fémes jövő! ’’
„Cégünk nevében hordozza az identitásunk két legfontosabb alapkövét. Az egyik a Borsodi
családnév, mely már második generáció óta védjegye az itt folyó munkának, és elárulja azt,
amire mi külön büszkék vagyunk, hogy ez egy családi vállalkozás. A másik pedig a Műhely
szó, mely a munkafilozófiánk megtestesítője, precízen, tisztességesen, és becsülettel. Ez a
hármasság az, amely munkatársainknak és partnereinknek is jellemez minket.
Ez a két szó juttatott el minket oda, ahol most vagyunk, az évtizedek alatt egy olyan fémipari
középvállalkozássá fejlődtünk, mely büszke a múltjára és kész dolgozni a jövőjéért. A
jelenében pedig a legmagasabb minőségben szolgálja ki megrendelőit élelmiszer, elektronika,
jármű és egészségügyi iparágakban.”

Szolgáltatásaink:








Forgácsolás
Hőkezelés
Bérmérés és kalibrálás
Motoros orsó javítás és felújítás
Gép, gépegység javítás és felújítás
Anyagvizsgálat és minőségellenőrzés
Egyedi készülék, célgép- és gyártósor tervezés, kivitelezés

Tanusítványaink:





ISO 9001
ISO 14001
ISO 17025
AS 9100C

Telephelyeink:

AMIKOR A MUNKA EGYBEN HIVATÁS IS

TEDD MEG KARRIERED ELSŐ LÉPÉSÉT
GYAKORLATI LEHETŐSÉGEINK

FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓKNAK
Telephelyeink 3-6-12 hónapos szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítanak a következő
szakokon hallgatók részére



gépészmérnök
mechatronikai mérnök

Gyere hozzánk, ha fontos NEKED






a magas színvonalú gyakorlati képzés
a kiváló technika felszereltség
a szakmai fejlődés
az innováció
a szakdolgozat írási lehetőség

TE vagy a mi emberünk, ha





lendületes, motivált, szorgalmas vagy,
erősséged a pontosság, a precizitás,
szeretsz csapatban dolgozni

TÉGED keresünk, ha




szeretnél valódi szakmai támogatást és hátteret,
nemcsak egy helyen, hanem együtt szeretnél dolgozni egy igazán dinamikus és fiatalos, jó hangulatú csapattal
egy prosperáló magyar vállalat aktív részese akarsz lenni

MUNKAVÁLLALÓI LEHETŐSÉGEINK
POZICÍÓK



gépésztervező mérnök
mechatronikai mérnök

AMIT KÍNÁLUNK





stabil, biztos, családbarát munkahely
versenyképes jövedelem és cafeteria rendszer
színvonalas munkakörnyezet, modern technológia
folyamatos fejlődési tréningek, képzések











emberséges, gondoskodó bánásmód
csapatépítő tréningek, éves karácsonyi vacsora, BORSODI Nap
ajánlási program
szolgáltatói kedvezmények (telefon, szálloda, őssejt levétel, masszázs)
sport- és kulturális bérletek
saját tornaterem
welcome csomag minden újonnan belépőnek
törzsgárda és nyugdíjazási jutalom
kirándulások

JELENTKEZZ ÉS ÉPÍTSÜNK EGYÜTT EGY PRECÍZ, FÉMES JÖVŐT!

