
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 az oroszlányi telephelyünkre új munkatársat alábbi pozícióba:

Daraboló centrum csoportvezető/mester

Következő feladatok várnak Rád

5 fős csoport munkájának megszervezése, irányítása

Vasraktár raktárkészletének nyomon követése, készletek optimalizálása,
esetenként anyagigény rögzítése

Veszélyes- és vashulladék kezelése érdekében együttműködés a
környezetvédelmi megbízottal

Targoncák műszaki állapotának nyomon követése, szervizigény jelzése (szerviz
szolgáltatás kezdeményezése)

Az acél alapanyag darabolásra történő előkészítésének koordinálása és a
darabolási sorrend meghatározása a darabolási jegyzék alapján

A móri telephelyről érkező anyagigények kiszolgálásának megszervezése

Lángvágó gép lemeztervek alapján történő optimális üzemeltetésének
biztosítása

Anyagok projektek szerinti komissiózása, a lakatos műhely kiszolgálása

Termelési segédanyagok megrendelési igényeinek a rögzítése

Az árubeérkezés dokumentálása és a raktári árumozgások rögzítése az SAP
rendszerben

A felhasznált anyagok rendszeres kikönyvelése

Vasraktár leltárának koordinálása és dokumentálása

Te vagy az ideális jelölt, ha

Rendelkezel szakközépiskolai végzettséggel

Rendelkezel műszaki végzettséggel (lakatos és/-vagy hegesztő stb.)

Anyagismerettel és rajzolvasási készséggel bírsz

Minimálisan 2 éves vezetői és szakmai gyakorlatod, jó kommunikációs és vezetői készséged
van

Számítógépes ismeretekkel rendelkezel (Word, Excel stb. ismerete)

Az állás betöltéséhez előnyt jelent

SAP ismeret

Tűzvédelmi szakvizsga

Emelőgépkezelői és/vagy targonca vezetői engedély

Angol/német nyelvi alapok
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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: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2.

Kezdési időpont: azonnal
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