
Cégünk fő profilja csúcsminőségű, egyedi gépek-, szerszámok és berendezések gyártása az
autóipar számára és ezen gyártott eszközök széles körű szervizelése külföldön és belföldön. Ehhez
keresünk a móri székhelyünkre új munkatársat alábbi pozícióba:

Mechanikus tervező vezető

Következő feladatok várnak Rád

Mechanikus konstrukciós részleg vezetése

A vállalat közép- és hosszútávú céljainak követése és betartása

Költségkeret betartása

Innovatív konstrukciós fejlesztések kidolgozása és továbbfejlesztése

Műszaki megoldások fejlesztése és a meglévő és új technológiák
felhasználásorientált integrálása

A vezetőség támogatása, illetve tanácsadás a vezetőség részére a konstrukciós
stratégiával kapcsolatban

A meghatározott termék- és minőségi követelményeknek való megfelelés
ellenőrzése

A területen dolgozó munkatársak továbbképzésének biztosítása, motiváció
fenntartása

Munkatársak támogatása az ötletek kidolgozásában és megvalósításában

Az erőforrások menedzselése, határidők lekövetése, betartása és betartatása, a
terület meglévő folyamatainak az optimalizálása

A konstrukció „minőségének” folyamatos fejlesztése

Te vagy az ideális jelölt, ha

Egyetemi gépészmérnöki végzettséggel rendelkezel

Több, mint 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezel konstruktőrként, egyedi gépgyártás
VAGY szerszámgyártás területén, preferáltan autóipari területen

2-3 éves vezetői tapasztalatod van mérnöki csapat irányításában

Tárgyalóképes NÉMET nyelvtudással rendelkezel a napi munkavégzéshez

Ismered a műanyag alakítási technológiákat

Rendelkezel MS Office ismeretekkel

3D-s tervezőszoftverek, valamint ERP rendszerek területén gyakorlati ismereteid vannak
(preferáltan CATIA és SAP)

Vállalod a külföldi kiküldetésen való részvételt (átlagosan havi 4-5 nap) – Németországban
konstrukciós meetingek

Az állás betöltéséhez előnyt jelent

Robotikai, automatizálás területen szerzett jártasság
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Második idegen nyelv ismerete (ANGOL)

Más tervezőszoftver ismerete

Amit kínálunk

Családias, barátságos légkört

Változatos feladatokat és karrierlehetőséget

Hosszú távú munkalehetőséget egy kiszámítható és erős, jövőorientált vállalatnál

Innovatív környezetet

Szakmai kihívást a csúcsminőségű, egyedi gépek és berendezések gyártásának területén

Minden munkatársunk személyre szabottan bővítheti szakmai és nem szakmai ismereteit,
melyhez szakirányú tréningek és nyelvi képzések támogatását biztosítjuk

Kollégáink munkáját, szakértelmét versenyképes alapbérrel, havi prémiummal, béren kívüli
jutatásokkal honoráljuk

Munkavégzés helye: 8060 Mór, Kórház utca 20.

Kezdési időpont: azonnal
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