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A VÁLLALATRÓL 

Vállalatunk, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a 

28 országot átfogó és 590 millió fogyasztót 

kiszolgáló Hellenic Csoport tagja. Fő 

tevékenységünk: szénsavas üdítőitalok, 

gyümölcslevek, fogyasztásra kész teák, 

energiaitalok és ásványvizek gyártása, 

forgalmazása és értékesítése. Vállalatunk 

székhelye Dunaharasztiban van, ásványvíz 

palackozó üzemünk pedig Zalaszentgróton 

működik. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint 

70 féle terméket forgalmazunk, amelyeknek 90 

százalékát Magyarországon állítjuk elő és a 

késztermékeink jelentős hányadát külföldre, 23 

országba exportáljuk. 

https://hu.coca-colahellenic.com/hu  

 

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE 
A jelenlegi vírus helyzetben home office-ban, 

egyébként 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. 

(Céges busszal való bejárás a belváros több 

pontjáról, kb. 30-40 perc.) 

 
 

KÉRDÉSED VAN? 
Ha szívesen dolgoznál velünk, és szereznél életre 

szóló élményeket valamint meghatározó 

munkatapasztalatot a Coca-Cola Hellenic jogi 

csapatában, akkor jelentkezz hozzánk még ma! 

 

Jelentkezési határidő: 2020. november 22. 
 

Jelentkezés: küldd el önéletrajzodat és 

motivációs leveledet 
Nora.Szauder@cchellenic.com e-mail címre. 

  

 

KIK VAGYUNK MI?  
Dr. Fekti Ákos, jogi igazgató 

Dr. Szauder Nóra, szenior jogtanácsos 

Dr. Kővári Petra, jogtanácsos 

 

Lépj velünk bátran kapcsolatba a   

-en közvetlenül is, és tedd fel kérdéseidet! 

MIBEN SZÁMÍTUNK MAJD RÁD?  
- jogi szakmai anyagok fordítása (angol/magyar) 

- szerződések véleményezése és draftolása 

- compliance tréningek (versenyjog, anti-

korrupció) szervezése, koordinálása 

- a jogi osztály munkatársainak támogatása 

mindennapi jogi ügyekben 

 
KIT KERESÜNK?  

- jogi egyetem nappali tagozatos hallgatója, 

legalább 3 félévet teljesített már 

- aki egyetemi vizsgáit jó eredménnyel teljesíti 

- kiváló angol tudással rendelkezik (írásban) 

- szorgalmas, lelkes, motivált, nyitott a tanulásra 

és fejlődésre 
- aki heti 2-3 nap munkavégzést tud vállalni az 

irodában szorgalmi időszakban (vizsgaidőszakban 

nem szükséges a munkavégzés) 

- aki legalább 1 évig (de akár 2-3 évig is) 

folyamatosan dolgozna nálunk gyakornokként 

diákmunka keretében  

 
MIT BIZTOSÍTUNK?  

- versenyképes gyakornoki fizetés 

- folyamatos tanulás és fejlődés különösen kötelmi 

jog, munkajog, adatvédelem és versenyjog 

területén  

- fejlesztheted azon soft-skilljedet, amelyek a 

későbbi karriered során nagy segítségedre 

lehetnek, úgy mint időgazdálkodás, priorizálás, 

stratégiai gondolkodás, stakeholder 

menedzsment, tárgyalási készség 

- egy professzionális, nemzetközi FMCG vállalat 

folyamataiba való betekintés (azaz 

megismerheted, hogy hogyan támogatjuk jogi 

oldalról a marketingeseket, az értékesítést, a HR-

t, a gyártást, a logisztikai csapatot vagy a 

beszerzőket) 

- fiatal, nyitott és segítőkész csapatban való 

munkavégzés 

- helyi és nemzetközi projektekbe való betekintés 

- izgalmas csapatépítő programok 

- érdekes orientáció az első hetekben 

 

MUNKÁBA ÁLLÁS: Előreláthatólag 2021. elején. 
 

A Coca-Cola HBC 

JOGI GYAKORNOKOT keres 


