ZIEHL-ABEGG
A fémipari szektor élvonalát domináló cégünk

karizmatikus, megoldáscentrikus
SENIOR FOLYAMATMÉRNÖKÖT keres,
aki minden problémát ösztönösen meglát és felszámol a technológia útjából,
hogy a termelési folyamataink költséghatékonyan, a maximális minőségben működjenek.
Amit kínálunk, az nem csak egy gondolkodó mérnök állás – mi egy gyakorlatias és karakán kollégát várunk, aki
ráncba szedi és irányban is tartja a gépezetet.
Téged keresünk, ha:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

a szemed élesen „rááll” a hibákra
a termék-folyamat-probléma háromszög az otthonod – és magabiztosan uralod ezt a terepet
a tüneti tűzoltás helyett kompromisszum-mentesen a végleges, minőségi megoldásokat választod
kiváló vagy az elméletben, de a gyakorlati megvalósítástól lüktet a véred igazán
nem okoz gondot a lényegre törő, határozott kommunikáció, mert élvezed – és egy konstruktív vitától vagy a kritikától sem
hőkölsz hátra
képes vagy ugyanolyan magabiztosan képviselni a cégünk érdekeit, mint a saját álláspontodat egy társosztállyal vagy
beszállítóval szemben
tudod motiválni és irányítani az embereket – és tudsz is különbséget tenni, mikor melyikre van szükség, hogy mozgásba
lendüljenek a dolgok

Nálunk SENIOR FOLYAMATMÉRNÖKKÉNT nem „diplomás betanított munkás leszel” – a ZIEHL-ABEGG-nél
szerteágazóan kibontakoztathatod a szakmai ambícióidat!

Főbb feladataid:
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Te felelsz napi szinten azért, hogy a termékeink kivitelezése hibátlan és működőképes gépsorokon zakatoljon.
Műveleti terveket, darablistákat és kalkulációkat készítesz, felügyeled a normaidőket és ellenőrzöd a folyamatokat.
Irányítod a gépek, szerszámok fejlesztését és kivitelezését.
Te vagy a termék kivitelezhetőségének is az ellenőre – rajz/dokumentáció és technológia alapján.
A precizitásodat a gyártási előírások, gépbeállítási utasítások elkészítésénél használhatod.
Lehetsz rendszeresen az ördög ügyvédje: a te hatáskörödben van a társosztályok, szerszámüzemek, gyakornokok
számonkérése, hogy határozott tempóban haladjanak a dolgok.
• a LEAN folyamatok koordinálása és bevezetése is a te asztalod: a gyártósor felépítésének, gépek sorrendjének, tervezésének
műszaki menedzsmentje az első lépéstől az utolsóig.
• A sorozatgyártás tervezése, optimalizálása és folyamatos kontrollja a szériagyártás engedélyezéséig.

Felvételi kritériumok:
•
•
•
•
•

Gépész- vagy Mechatronikai mérnök végzettség
Középszintű német vagy angol nyelvtudás
Min. 3 éves folyamat-tervezés területén szerzett tapasztalat
Számítástechnikai ismeretek: MS Office, CAD (AutoCad)
Tervezési gyakorlat, műszaki rajzolvasás

Előny:
• LEAN ismeretek és gyakorlati tapasztalat
• ERP rendszerek / 3D tervezőprogram (CREO) ismeretek
Munkavégzés helye: Marcali
Ha te veszed kézbe nálunk a SENIOR FOLYAMATMÉRNÖK gyeplőt, ezt nyújtjuk neked:
Régión belüli kimagasló alapbér, dinamikus célprémium rendszer, 13. havi fizetés, cafeteria.
Nemzetközi munkakörnyezet: nem csak technológiai felszereltségben, hanem szakmai és szervezeti ütőképességben is.
Szakmailag szerteágazóan gyönyörködtető projektek, amiknek súlya van.
Őszinte, profi munkatársak, akik tudják, hogy nem hímestojás-keltető, hanem egy precíziós metál-manufaktúra vagyunk.
Pezsgő céges kultúra vár és exkluzív munkavállalói élmény (folyamatos céges rendezvények, családi napok, oktatások, fejlődési
lehetőség, zárt Facebook csoport a munkavállalók részére, külföldi kiküldetések, jogkövető magatartása a cégnek, olasz kávé,
szendvicsautomaták…).
- Nem betanított munkásnak szeretnénk, hanem kritikus falkavezérnek.
- Kibontakozási lehetőséget és anyagi hátteret is boldogan biztosítunk a fejlődésedhez.
-

Ez az a kihívás és színvonal, amit eddig hiába kerestél?
Akkor jelentkezz most a pozíció megnevezésével a honlapunkon: www.ziehl-abegg.hu

