
A Diehl Aircabin Hungary Kft. a németországi Laupheimban székhellyel rendelkező Diehl 
Aircabin GmbH 100%-os leányvállalata és anyavállalatán keresztül a Diehl Aerosystems 
részkonszern tagja. A Diehl Aerosystems, a Diehl csoport öt részkonszernjének 
egyikeként  több iparágban is érdekelt, világszerte közel 17.000 embernek munkahelyet 
adó német családi vállalkozásból indult. Tevékenységi körébe a repülőgépgyártáshoz 
(főként az Airbus A318-A380 ill. Boeing747-8i típusú utasszállító repülőgépekhez) 
kapcsolódó valamennyi feladat megtalálható.

A magyarországi leányvállalat történe-
te 2011-ben kezdődött, amikor a német 
anyacég növekedési üteme szükséges-
sé tette egy új termelői üzem telepí-
tését melynek helyszínéül Nyírbátort 
választották. Miután megteremtették 
a termelés feltételeit és létrehozták 
a szükséges infrastruktúrát, a német 
anyavállalattal együttműködve folytat-
ták a termelési területre felvett kollégák 
képzését Laupheimban, ahol német 
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társaik több, mint 20 éves tapasz-
talataira alapozva megtanulhatták 
a sajátos technológia részleteit. Ez 
által lehetővé téve repülőgép ajtók 
tovább azok alkatrészeinek, oldalfa-
laknak, ablakárnyékolók és klímacsö-
vek gyártását. Ezeknek a repülőgép 
alkatrészeknek a tervezési, fejleszté-
si, konstrukciós, termelési, valamint 
minősítési folyamatait műszaki vég-
zettségű mérnök kollegáink látják el.

GÉPÉSZMÉRNÖK BSC / GÉPÉSZMÉRNÖK MSC / 
MŰSZAKI MENEDZSER MSC  
AKKOR JELENTKEZZ HOZZÁNK IS DUÁLIS KÉPZÉSRE!

A DEBRECENI EGYETEM 
HALLGATÓJA VAGY? 

JELENTKEZTÉL AZ ALÁBBI 
SZAKOK EGYIKÉRE? 



REPÜLJ VELÜNK
A BIZTOS JÖVŐ FELÉ!

Nálunk az ember az első
Vállalati kultúránk része, hogy folyamatos szakmai fejlődéssel, versenyképes juttatási 
csomaggal és barátságos, közvetlen munkahelyi légkörrel hosszútávú karrierlehetősé-
get teremtünk minden munkatársunknak. Felismertük, hogy a vállalat sikerességéhez 
a munkatársaink értékein keresztül vezet az út. Ezért olyan fontos számunkra az em-
beri munkaerő és az, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból.

Folyamatos szakmai 
és személyes 

fejlődési lehetőség

Szakmai kihívások, 
egyedülállóan innovatív 

megoldások

Nemzetközi 
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lendületes 

csapat

Információ
Vállalat székhelye: 4300 Nyírbátor, Ipari Park utca 9.  //  Szakmai gyakorlóhely 
helyszíne: 4300 Nyírbátor, Ipari Park utca 9.  //  Honlap: www.diehl.com  //  Vállalati 
Facebook oldal: www.facebook.com/diehlaircabinhungary //  Kapcsolattartó neve 
és beosztása: Farkas Boglárka – HR asszisztens //  Kapcsolattartó telefonszáma: 
0642/511-238  //  E-mail címe: Boglarka.Farkas@diehl.com (nagy kezdőbetűkkel)   

Két helyen az országban, sok helyen a világban! 
Így lett a jelenleg a több, mint 600 embernek munkát biztosító vállalkozás 
Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő repülőgépalkatrész gyára, illetve a 
légiközlekedési iparban nemzetközi szinten is a legszínvonalasabb beszállítók egyike. 
A dinamikus fejlődés bizonyítéka, hogy 2017 őszén egy Debrecenben létrehozott 
mérnökközponttal bővül tovább a vállalat, mely a tervek szerint 2020-ig 150 fő foglal-
koztatásával látja majd el feladatait.

Jelentkezés módja 
Fényképes önéletrajzod a Boglarka.Farkas@diehl.com (nagy kezdőbetűkkel) e-mail címre várjuk.


