MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ GYAKORNOK
kollégát
keresünk

Téged keresünk, amennyiben:
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú, járműmérnöki tanulmányaidat folytatod
Szereted a kötöttpályás tömegközlekedési járműveket
Szeretnéd megismerni a hazai közlekedési vállalatok sokszor korszerű, néha muzeális
járműparkjának és infrastruktúrájának legkülönfélébb üzemeltetését, ezek
alkatrészellátását
Rendelkezel egy rutinos felhasználói szintű számítógépes ismerettel (Word, Excel,
Outlook)
Alaptermészeted szerint egy pontos, megbízható ember vagy, akire lehet számítani
Az önálló munkavégzés nem áll távol tőled
Rendelkezel B kategóriás jogosítvánnyal

Az alábbiak lesznek a fő feladataid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektekhez kapcsolódó műszaki ügyintézés
Különböző járműipari termékek gyártástechnológiájának kidolgozásában való
részvétel
Közösségi közlekedési járművel alkatrészeinek, részegységeink tervezése,
megrajzolása Solid Edge tervezőprogramban
Műszaki rajzok, dokumentációk készítése 3D tervek alapján
A cég agglomerációban található üzemével való kapcsolattartás, egyeztetés
Kapcsolattartás külföldi és belföldi partnerekkel
Vállalatirányítási rendszerben való rutinos navigálás, futó projektek, termékek nyomon
követése, regisztrálása
Új termékek beérkezésekor az eljárás szerinti átvétel, dokumentálás, ellenőrzés
Különféle beszerzésekhez, gyártásokhoz, kapcsolódó dokumentációk elkészítése
Külföldi és belföldi beszerzési folyamatokban aktív részvétel
Az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása (pl.
együttműködés a könyveléssel, anyagbeszállítás)

Ha hozzánk jössz dolgozni:
•
•
•
•
•

Kiszámítható, bejelentett, teljes munkaidős munkahelyed lesz
Változatos feladatkör, színvonalas munkakörnyezet vár
Egy családias, fiatalodó csapattal és klassz vezetővel dolgozhatsz (de tényleg!)
Szakmai kihívások várnak
Betekintést nyerhetsz a különböző hazai kötöttpályás járműparkokat üzemeltető
vállalatok karbantartó bázisaira, üzemeibe, az ott zajló folyamatokra, megismerheted
közelről, mélységében ezeket a közlekedési eszközöket

Előnyként értékeljük:
•
•
•
•

Ha azonnali munkába tudsz állni
Amennyiben bármilyen vasúti / tömegközlekedési területen szereztél tapasztalatot
Rendelkezel városi- és/vagy nagyvasúti járművek alap szintű ismeretével
Solid Edge tervezőprogramot rutinosan kezeled, 3D modellek és ezek alapján
műszaki rajzok elkészítése nem okoz gondot

•
•

Jó problémamegoldó képességgel rendelkezel
Járművek iránti szereteted átlagon felül

Szükséges nyelvtudás:
•

Angol és/vagy német, legalább középfokú nyelvtudás (angol feltétel)

Munkavégzés helye:
•

MOVILL Kft. központ
1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 15.

Kapcsolattartó:
•

Fülöp Dániel (műszaki vezető)
Tel.: + 36 70 627 6466
E-mail: fulop@movill.hu

Várjuk önéletrajzodat és rövid bemutatkozásodat a fenti e-mail címre!

