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A belga tulajdonú Bosal Csoportot 1923-ban alapítot-
ták a hollandiai Alkmaarban, jelenlegi székhelye a belga 
Lummen városában található. A vállalat mára 22 országban 
több mint 5000 munkavállalót alkalmaz, 30 gyártóüzem-
ben és 6 fejlesztési központtal, amelyekben kipufogók, 
vonóhorgok, vonógömbök, tetőcsomagtartók, szélfogók 
és autóemelők gyártása, valamint fejlesztése zajlik. A cég-
csoport éves árbevétele meghaladja a 800 millió eurót. A fő 
profilt a vonóhorog-gyártás jelenti, mely már tradicionális 
múltra tekint vissza. A Bosal Csoport élen jár a kivehető 
vonógömbbel szerelt, és az alváz alá behajtható vonógömb 
rendszerű vonóhorgok fejlesztésében. Saját jogvédett sza-
badalommal rendelkezik e téren, így ezen technológia fel-
használása által, elsőként vált közvetlen beszállítóvá szinte 
az összes ismert nemzetközi autógyártó cég számára.

Bosal csoport Kecskeméti üzem
A cégcsoport egyik kiemelt gyáregysége a 2003- ban létrehozott kecs-
keméti Bosal Hungary Kft., ahol elsősorban vonóhorgok gyártásával 
és fejlesztésével foglalkoznak. A dinamikusan fejlődő kecskeméti 
gyár kapacitása a 2009-es 181.000 darab legyártott vonóhorog után 
2015-re már 740.000 darabra nőtt. A foglalkoztatottak létszáma ha-
sonló ütemben növekedett, az elmúlt öt évben a dolgozói állomány 
850 főre emelkedett. Az árbevétel szintén jelentős emelkedést mutat: 
a kezdeti 40 millió euróhoz képest 2015-ben közel elérte a 100 millió 
eurót. A Bosal Hungary Kft. az utópiacos vonóhorog termékeit teljes 
mértékben önállóan, saját mérnöki csapattal fejleszti a legmagasabb 
vevői igények kielégítése céljából. Számos autóipari gyártónál rezi-
dens mérnöki szolgáltatást is végeznek, hogy már a projektek kezdeti 
fázisban ki tudják szolgálni a vevők legmagasabb szintű elvárásait. 
Az elmúlt években több mint 150 termékszabadalom bizonyítja a 
folyamatos fejlesztés melletti erős elkötelezettségüket.

ISMERD MEG A             
BOSAL HUNGARY KFT.-T!

Kecskemét egyik meghatározó nagyvállalata a Bosal Hungary Kft., mely jelenleg mintegy 850 fő  
munkavállalónak nyújt biztos megélhetést. A világpiacon is fontos szerepet betöltő, vonóhoroggyár-
tással foglalkozó cég az elmúlt években jelentős fejlődésen ment át.

CSATLAKOZZ

E-mail: job.hungary@bosal.com

A BOSAL HUNGARY CSAPATÁHOZ!

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlődő fiatalos csapat tagja lenni és 
az autógyártás élvonalában dolgozni, jelentkezz hozzánk fény-
képes önéletrajzoddal mérnöki és irodai területekre.

Logisztikai 
szakemberek
Logisztikusok, akik a napi 3000 
legyártott vonóhorog szállítását 
koordinálják a gyártósortól a 
nemzetközi autógyárakig.

CNC terület
CNC gépkezelő;
CNC operátor;
fúrógép-kezelő

Gyártástámogató
mérnökök
Szakemberek, akik szaktudá-
sukkal támogatják a gyártási fo-
lyamatok gördülékenységét. 

Előkészítési 
terület
lézervágó gépkezelő; 
lakatos; élhajlító

Minőségügyi
mérnökök
Ha számodra is fontos a minőség 
és a precizitás, várjuk önéletraj-
zod!

Minőségügyi 
terület
csomagolósori végellenőr

Fejlesztő
mérnökök
Nálunk ötleteid és terveid nem 
csak virtuálisan, hanem széria-
gyártott termékként is megva-
lósulnak. 

Szerelő sor
vonógömb összeszerelő;
vonóhorog összeszerelő;
szélfogó összeszerelő

Hegesztési 
terület
hegesztő; 
troly felrakó

Csomagoló
sor
vonóhorog csomagoló

Festő
sor
festősori operátor

Raktár 
terület
anyagmozgató; 
raktáros

ELéRHETőSéGEK:
Molnárné Király Patrícia – HR Generalista Tel.: 30/813-4787  Jelentkezés: job.hungary@bosal.com


