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Mobilitás és innováció

  The Future in Motion



Continental 
Magyarországon

A Continental, amely Magyarországon hat 
gyárral és egy gumiabroncs kereskedelmi köz-
ponttal van jelen és több mint hatezer mun-
kavállalót foglalkoztat hazánkban, a világ egyik 
vezető autóipari beszállítója. Fékrendszerek, 
hajtómű- és futómű-komponensek és rend-
szerek, műszerezés, infotainment megoldá-
sok, járműelektronika, gépjárműabroncsok és 
műszaki elasztomer-termékek gyártójaként és 
szállítójaként a Continental hozzájárul a közle-
kedés biztonságának javításához és a globális 
klímavédelemhez. 

Tudta-e, hogy 
a Continental...

...tekintélyes, több mint 140 éves múlttal 
  büszkélkedhet?

...gyártó-, kutató- és fejlesztési központjaiban 
  56 országban közel 220.000 alkalmazottat 
  foglalkoztat?

...világszinten a 3 vezető gépjármű 
  beszállító egyike?

...részt vesz robotautók fejlesztésében és 
  együttműködik az IBM-mel és a Cisco-val is?

...fejlesztett ki a világon először olyan 
  közúti abroncsot, amelyet 360 km/h 
  sebességhatárig jóváhagytak?

...olyan kulcstechnológiát fejlesztett ki, amely 
  a hibrid meghajtású autók működésének 
  alapfeltétele és Budapesten is gyártanak 
  hibrid vezérlő egységet?

A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis 
& Safety, Powertrain, ContiTech, Tyre) végez 
gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi te-
vékenységet Budapesten, Veszprémben, Sze-
geden, Makón, Vácott, Nyíregyházán, valamint 
Budaörsön. A gumiabroncs üzletág 1991 óta 
képviselteti magát a magyar piacon értékesí-
tési irodával és disztribúciós raktárral.
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1994-ben a Continental Hungaria Kft. kínála-
tába olyan fontos márkák kerültek be, mint 
a Continental, az Uniroyal, a Semperit, a Vi-
king és a Mabor. 2001-re kiterjedt kereske-
dői hálózatunk révén már az ország egész 
területét lefedő ellátást építettünk ki. Ekkor-
ra már több mint 25 nagykereskedővel és 
400 kiskereskedővel álltunk kapcsolatban. 
2003-ban a tehergépjármű- gumiabroncsok 
területén cégünk csatlakozott a Continen-
tal konszern nemzetközi non-stop mentési 
szolgáltatásához, a „ContiBreakdownServi-
ce”-  hez. Ebben az évben a motorkerékpár- 
abroncsok forgalmazásával tovább bővült 
termékportfóliónk. 2005-ben a Continental 
Hungaria Budaörsre költözött, új számítógé-
pes vállalatirányítási rendszert (SAP) vezet-
tünk be, valamint elindítottuk az elektronikus 
ügyfélszolgálati rendszerünket, a ContiOn-
lineContact alkalmazást. Cégünk a 2009-es 
évben ismételten bővítette a termékport-
folióját a tehergépjármű-abroncsok terén 

„ContiRe” márkanév alatt. Ez az év a motor-
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Célunk a világ autóipari megatrendjeihez iga-
zodva vevőink tökéletes kiszolgálása, így a 
legmodernebb gyártóberendezésekkel és fo-
lyamatokkal találkozhatnak a hozzánk érkezők.
A több mint 25 éves autóipari múlttal rendel-
kező budapesti gyár 2016-ban közel 1700 
alkalmazottat – köztük 300 mérnököt – fog-
lalkoztat. Több mint 16.000 négyzetméteren 
évente közel 12 millió terméket gyárt. Kiemel-
ten fontosnak tartjuk a munkaerő utánpótlás 
megfelelő képzését és a folyamatos fejlődést, 
ezért gyakornoki programmal és kiterjedt 
oktatási együttműködéssel támogatjuk az 
elhelyezkedni vágyókat. 
A környezetünk fenntarthatóságát és az em-
berek kényelmét egyaránt szolgáló autóipari 
fejlesztéseinkkel, a tartós, pozitív változás mo-
torjai vagyunk.

Versenyképességünk növelése érdekében a legkorszerűbb beren-

dezéseket és irányelveket követve fejlesztjük gyárainkat, hogy a 

negyedik ipari forradalom során is vezető pozícióban legyünk az 

autóelektronikai beszállítók sorában. Ehhez egyik oldalról, olyan 

robotokkal egészítjük ki a gyártásunkat, melyek az operátorainkkal 

együtt képesek dolgozni, anélkül, hogy az embert vagy a termé-

ket megsértenék. Másrészről, olyan szoftveres megoldásokat fej-

lesztünk, melyek mérnökeink, vezetőink munkáját megkönnyítve 

pillanatok alatt ellátják őket a számukra szükséges és megfelelő 

információval.

Olyan gyorsan fejlődő iparág a miénk, ahol 
a napról napra változó környezet minket is 
folyamatos fejlődésre késztet. Téged várunk, 
ha fontos számodra a szakmai fejlődés, az in-
novatív környezet és a versenyszellem. 
Jelentkezz hozzánk, ha nyitott vagy a kihívá-
sokra és az újdonságokra, legyél akár gyakor-
nok, akár szakmai tapasztalattal rendelkező!
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Continental Hungaria Kft.,
Budaörs 

Continental csoport

Continental Automotive Hungary Kft., 
Budapest

Continental csoport

abroncsok forgalmazása terén is kiemelke-
dő volt, ugyanis a Continental részesedése 
túllépte a piac ötödét. 2010-ben a teher-
gépjármű-gumiabroncs üzletág bevezette a 
Continental online flottakezelő rendszerét. A 
Conti360° program révén teljes körű szolgál-
tatást biztosít az állapotfelméréstől kezdve 
az újrafutózáson át egészen a rendszeres 
költségjelentések elkészítéséig. A 2011-ben 
a raktár Ausztriából visszaköltözött Magyar-
országra, egyben ide települt az osztrák test-
vérszervezet teljes árukészlete is. 
A raktár valódi regionális szerepet kapott, 
több délszláv országba is szállít árut.

Amit kínálunk
A 2016-ban 35 főt alkalmazó Continental 
Hungaria Kft. a gumiabroncs piac meghatá-
rozó szereplője. Főként értékesítési, logiszti-
kai és pénzügyi ismeretekben jártas szakem-
bereket foglalkoztató munkáltató vagyunk. 

A Continental Automotive Hungary Kft . 
 budapesti gyára autóelektronikai részegysé-
gek és mikroelektronikai áramköri modulok 
gyártását végzi kimagaslóan fejlett és inno-
vatív technológiákat alkalmazva a járműelekt-
ronika szinte minden területén, a cégcsoport 
Chassis&Safety, Powertrain és Interior divíziói, 
valamint a világ meghatározó autógyárai szá-
mára, mint pl. a Volkswagen, a BMW, a Ford, a 
Daimler vagy a Renault.
Gyárunk termékpalettáján olyan magas 
technológiai szaktudást igénylő termékek 
szerepelnek, mint fékrendszerek, hibridmeg-
hajtó-rendszerek elektronikai vezérlőegységei, 
komfort- és karosszériaelektronikák, szenzo-
ralkatrészek, elektronikus menetstabilizáló 
rendszerek, kormánymű vezérlő elektronika, 
vagy olajszenzorok. 
A Continental budapesti gyára a folyamatos 
beruházásoknak és fejlesztéseknek köszön-
hetően egy high-tech gyártó központtá vált. 
Állandó bővítései révén a Continental az autó-
ipar egyik legnagyobb befektetőjének számít 
Magyarországon.
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A Continental Automotive Hungary Kft. veszp-
rémi telephelyén a világ valamennyi autó-
gyártója részére magas minőségben állítunk 
elő biztonság technikai elemekhez különböző 
(motor, kerék-, perdület-, IBS és egyéb) szenzo-
rokat. Emellett Fejlesztési Központunkban, vala-
mint gépjármű tesztpályánkon az elektronikus 
vezér lésű fékrendszerek- ABS, ESC – és azok 
komponenseinek fejlesztésén és tesztelésén 
dolgozunk. Központunk teljes körű projektfe-
lelőse az ESC-rendszereknek, beleértve más 
lokációk, így a frankfurti központ koordinálását 
is - melynek köszönhetően a Continental vevőit 
teljes mértékben Veszprém ből szolgáljuk ki a 
világ minden részén. Szenzorfejlesztési csopor-
tunk az intelligens akkumulátor szenzor ( IBS ) 
tervezésének kompetencia központja.
Vállalatunknál több mint 2300 munkatársat 
foglalkoztatunk, köztük közel 500 szenzor-és 
szoftverfejlesztő mérnököt.  
Gyárunk és Fejlesztési Központunk straté giai 
fontosságú a Continental vállalat csoport életé-
ben. Folyamatos beruházásokkal, technológiai 
és termékprofil bővítésekkel biztosítjuk, hogy 

vevőink számára a legjobb termékeket, és a leg-
jobb minőséget nyújtsuk, ezáltal kiszámítható 
életet biztosítsunk munkatársainknak.
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Külön hangsúlyt fektetünk a szakmai tudás 
folyamatos bővítésére, a sze mélyes hatékony-
ság növelésére. Az egyéni teljesítményt, kom-
petenciát rendszeresen értékeljük, és a kivá-
lóságot, a jó ötleteket megfelelően díjazzuk. 
Támogatjuk a munkaidőn túli aktív sportolást.  
Munkatársaink és családjaik számára évente 
megrendezzük családi napunkat, és hagyo-
mányosan karácsonykor is együtt ünnepelünk. 
Emellett vállalatunk béren kívüli juttatási rend-
szere a nagymunkáltatói kate góriában tanúsí-
tottan is a legjobbak közé tartozik.
A Continental Járműrendszer-technikai me-
chatronikai mérnök mesterképzésén – amely 
a vállalat támogatásával a Pannon Egyetemen 
várja a hallgatókat - a legújabb autóipari rend-
szerek tervezéséhez és integrálásához szük-
séges ismereteket oktatják. A vállalat 2016 
szeptemberétől 2 féléves tantárgyat is indított 
a Pannon Egyetemen. A képzés által kapott 
szaktudást bármely autóipari vállalatnál hasz-
nosíthatják a hallgatók. A képzésről bővebben: 
http://felvi.mk.uni-pannon.hu/jarmu 

Örömmel várunk mérnökhallgatókat és gya-
korlott mérnököket egyaránt.  
Ha szeretne a gazdaság húzóágazatának 
számító autóiparban érdekes, új szakmai ki-
hívásokon dolgozva, biztos jövőt magának, 
jelentkezzen hozzánk!

Continental Automotive Hungary Kft.,
Veszprém

ContiTech Fluid Automotive
Hungária Kft.,  Makó, Vác

Continental csoport Continental csoport

A Continental cégcsoport munkaerő- megtartó 
szerepét bizonyítja, hogy a makói és váci szék-
hellyel működő ContiTech Fluid Automotive 
Hungária Kft 3500 főt meghaladó munkavál-
lalói létszámmal évek óta Csongrád, illetve Pest 
megye egyik legjelentősebb foglalkoztatója. 
A cég fő profilja a gumi- és műanyag csövek 
gyártása és szerelése (hűtő-fűtő csövek és 
üzemanyagtömlők), de mindemellett Vácott 
indul a fém termékek gyártása is. 
A vállalat legnagyobb vevője a Volkswagen, 
Daimler és a BMW csoport, emellett a GM és 
a Ford, valamint a kamion üzletág számos kép-
viselője.
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megfelelés. A hazai gyáregységek is ezt a 
küldetést követik és egyre több új autó ipari 
vevőt szolgálnak ki. Folyamatosan bővül 
partnereink száma és egyes funkciók Német-
országból történő áttelepítése is folyamatban 
van. Ennek eredményeként került át a ma-
kói telephelyre a Közvetlen értékesítési és 
vevői központ, melynek köszönhetően ma 
már kereskedelmi és termékfejlesztési tevé-
kenységet is végzünk. Mindemellett hűtő-fűtő 
szegmensközpont is vagyunk. Ez azt jelenti, 
hogy a világ 10 másik hűtő –fűtő csőszerelvé-
nyeket gyártó üzemének tevékenységét is mi 
koordináljuk. Ezáltal munkatársaink nemzet-
közi tapasztalatokat is szerezhetnek Kínában, 
Mexikóban, az USA-ban, illetve Romániában 
vagy Németországban.
A fejlesztések és a kiváló szolgáltatásminő-
ség elismeréséül a ContiTech Fluid Automo-
tive Hungária Kft. 2016-ban elnyerte a HIPA, 
Nemzeti Befektetési Ügynökség díját mun-
kahelyteremtés kategóriában.  Az innováció 
és az azt követő elismerések újabb lendületet 
adnak gyárunknak.  Kiemelkedő céljaink kö-
zött szerepel a fémes kompetencia központ 
kiépítése Vácon.

A Continental cégcsoport számára mindig 
is fontos volt a vevői igények legmagasabb 
szintű kielégítése, az új elvárásoknak való 

Cégünk kiváló karrierlehetőséget , meg-
bízható, stabil munkahelyet jelent mind 
mérnökeink mind az egyéb szellemi munkát 
végző szakembereink számára, továbbá a 
szakmunkás képesítéssel rendelkező dol-
gozóknak (asztalos, lakatos, gépész)  egyaránt. 
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Magunkról
Nyíregyházán a termelés 1962-ben többek 
között a labda, tömítőlemez, valamint gumi 
préscikkek előállításával indult. A cég profil-
ja 1968-ban a camping termékek gyártásá-
val bővült, mely óriási fejlődést jelentett a 
gyár életében. 1979-től a mezőgazdasági 
abroncs gyártás újabb fejlődési lehetőséget 
biztosított. Egy új szervezeti struktúrához 
igazodva 1988-ban a TAURUS Gumiipari 
Vállalat Nyíregyházi Gyára kettévált. Egyik 
gyárrész az abroncs, másik a műszaki divízió 
része lett. 1991-ben a campingtermékek, 
valamint az autóbusz harmonika gyártása 
mellé Budapestről áttelepítésre került az ak-
kor több mint 20 éves múlttal rendelkező 
légrugó és gumi-kompenzátor gyártás. 1993 
júliusától a társaság Taurus Pálma Kft néven 

folytatta tevékenységét. A Pálma camping-
termékek gyártása, a kilencvenes évek köze-
pére teljesen megszűnt. Ezzel egy időben, a 
cég által előállított légrugó piaci térhódítása 
megindult. Az 1996 őszén bekövetkezett 
privatizáció egy újabb gazdasági fellendülést 
hozott a cég életében. A tulajdonos a ham-
burgi székhelyű Phoenix AG lett. A műszaki 
fejlesztések mellett jelentősek voltak a ter-
melőkapacitás bővítő beruházások. 2001-
ben megkezdődött az üléslégrugók és vasúti 
légrugók, 2002-től pedig a nagy átmérőjű 
C-kompenzátorok gyártása. 2004. novem-
berben a Phoenix AG beolvadt a Continental 
AG ContiTech divíziójába.

Akiket várunk
A ContiTech Magyarország Kft.-nél sta-
bil és megbízható munkáltatóként kiváló 
karrierlehetőséget biztosítunk a szellemi dol-
gozók számára épp úgy mint a szakmunkás 
képesítéssel rendelkező dolgozóknak.

A ContiTech a világ legnagyobb műszaki 
gumigyártó szakértője, amely a gépkocsi-
gyártás és más fontos iparágak komponens-
einek, rendszereinek gyártását, fejlesztését 
végzi. A ContiTech 2012-ben a nyíregyházi 
Phoenix-nél elkezdte a gumikeverékek gyár-
tását az újonnan létesített keverő üzemben. 
Új keverő centrumunk nemcsak a légrugó 
gyártáshoz kínál termékeket, hanem a 
ContiTech tömlők gyártásához is a romá-
niai Nagy károlyban és más külföldi vevők 
számára a régióban.

ContiTech Rubber Industrial Kft., 
Szeged 

ContiTech Magyarország Kft., 
Nyíregyháza 

Continental csoport Continental csoport

Szegeden 50 éve épült és működik a 
gumigyár, ma a német Continental vállalat-
csoport szerves részeként. Bár szerepe meg-
határozó a hazai nehézműszaki gumitermé-
kek gyártásában is, termékeinek legnagyobb 
része exportpiacokra készül.  Az utóbbi 
években végrehajtott jelentős fejlesztések-
nek köszönhetően a szegedi heveder üzem 
Európa legnagyobb textílerősítésű heveder-
gyára lett. A ContiTech Rubber Industrial 
Kft.-nél magas szintű fejlesztőmunka folyik. 
Különösen nagy hangsúlyt kap a fejlesztés a 
speciális olajipari és tengeri tömlők területén, 
ahol extrém felhasználási körülményeknek, 
egyedi vevőigényeknek kell eleget tenni. A 
tervezőmunkát a legkorszerűbb szoftverek 
segítik (3-D CAD, nemlineáris FEA, hidrodina-
mikai analízis, saját fejlesztésű műszaki infor-
mációs adatbázis és szimulációk). A magas 
szintű mérnöki munka sikerét a nemzetközi 
vállalatcsoporton belüli együttműködések, 
tudáscentrumok kooperációja segíti. A társa-
ság tevékenysége a műszaki gumitermékek 
gyártására koncentrálódik, kereskedelmi te-
vékenységet a csoporton belüli értékesítési 
rendszerbe integrálódva, saját területi fele-
lősséggel folytat. 

Magunkról Amit kínálunk

Akiket várunk

Szakmai fejlődést és biztos hátteret biztosí-
tunk egy folyamatosan megújuló, nemzet-
közi cégnél .  Számunkra fontos a tudás 
folyamatos bővítése, rendszeres szakmai és 
nyelvi továbbképzést nyújtunk a kollegák 
számára. Emellett nagy figyelmet fordítunk 
a munkaidőn kívűli programokra, vállalati es-
eményeket rendezünk minden évben, sporto-
lási lehetőségeket és egészségügyi szolgálta-
tásokat, valamint kedvezményeket vehetnek 
igénybe a munkatársak.

Várjuk jelentkezésedet, ha gazdasági vagy 
műszaki (vegyész, gépész, villamos, duális gé-
pészmérnök) pályát választottál. Diploma előtt 
és után érdekes feladatokat, fantáziát meg-
mozgató kihívásokat kínálunk, jó csapatban, 
nemzetközi vállalatcsoportban.   A vállalaton 
belüli kommunikáció nyelve az angol, így an-
nak ismerete követelmény, míg a német nyelv 
ismerete előnyt jelent. Diploma előtt gyakor-
latra jelentkező hallgatóknak diplomatémát 
is ajánlunk. Ha érdekelnek a rugalmas meg-
oldások, érdekes feladatok, képes vagy kreatí-
van gondolkozni és dolgozni, várjuk fény képes 
önéletrajzodat, motivációs  le veled kíséretében. 

Amit kínálunk
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...veszprémi mérnökei 2013-ban 34 méter 
  alá csökkentették a Volkswagen Golf 7-es 
  féktávolságát, ebben a kategóriában a 
  világon egyedülállóan?

...első közép-európai tesztpályája 
  Veszprémben épült meg, amely több mint 
  1 km hosszú és amelyen elsősorban az ott 
  fejlesztett ABS és ESC rendszerek 
  tesztelését végzik?

...világelsőként fejlesztett speciális légrugókat 
  buszok és teherautók számára, amelyeket 
  Nyíregyházán is gyártanak?

...nem csak gumi alapanyagú, hanem 
  műanyag hűtő-fűtő és üzemanyagtömlőket  
  is gyárt Makón, illetve Vácott a világ 
  legnagyobb autógyárai számára?

...szegedi gyárában az egy év alatt legyártott 
  szállítószalagok hossza megegyezik 
  a Szeged és Hannover közötti távolsággal?

Tudta-e, hogy 
a Continental...



  The Future in Motion

www.continental.hu 
www.continental-karrier.hu
www.facebook.com/ContinentalCareer 


