Fejlődj velünk, fejlődj nálunk!

A Flex Magyarország nyolcadik legnagyobb vállalata, 6 telephelyen – Zalaegerszegen, Sárváron,
Tabon, illetve Budapesten, Pátyon és Gyálon– közel 10 000 munkavállalót foglalkoztat.
A gyáli gyáregységünk csapatába keresünk:

Műszakvezető
A legfontosabb feladataid a következők lesznek:
 A termelés irányítása az adott műszakban, a termelés folyamatos ellenőrzése szervezése
(napi, heti, havi szinten)
 Raktári és Shipping területek vezetése
 Napi, heti, havi riportok készítése
 Felelős a termelési célmutatók (mennyiségi, minőségi, hiányzási, hatékonysági, TAT) napi,
heti teljesítéséért
 Szoros együttműködés a CFT tagokkal
 Szabadságolási terv készítése
A munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek:
 Vezetői tapasztalat (2-3 éves)
 Középiskolai végzettség
 Jó kommunikációs készség
 Felhasználói szintű számítógépes ismeret, erős excel tudás
 Alapszintű angol nyelvismeret
 Jó problémamegoldó képesség
 Számítástechnikai szervíztapasztalat
 Csapatmunkában való részvétel
 Több műszakos munkarend vállalása
 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amiért érdemes nálunk dolgoznod:
 Alapfizetésen felüli juttatások: cafeteria, havi bónusz, műszakpótlékok
 Professzionális, modern munkakörnyezet
 Szakmai fejlődési lehetőség
 Jó hangulatú és összetartó csapat

Fejlődj velünk, fejlődj nálunk!
Munkavégzés helye: Gyál, Bem József utca 32. (M5 Gyál Üzleti Park)
Jelentkezés: toborzas@flex.com email címen vagy 06-80-205-192-es ingyenesen hívható
zöldszámon.
Bővebb információ cégünkről: www.flex.com

A Flex nem fogad el kéretlen önéletrajzokat fejvadászoktól, munkaerő-közvetítő cégektől, vagy díj alapú toborzási
szolgáltatásokat.
A Flex az esélyegyenlőséget tiszteletben tartó munkáltató, a munkaerő-kiválasztási döntéseket érdem, képesítések és
képességek alapján hozza meg. A Flex nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatási lehetőségek és
gyakorlatok során életkor, faj, vallás, bőrszín, nem, származás, családi állapot, szexuális orientáció, nemi identitás, veterán
állapot, fogyatékosság, terhesség, illetve bármely más jog által védett állapot alapján.
Flex a tőle elvárható mértékben lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyatékkal élő képzett pályázók is részt vehessenek a
kiválasztási folyamatban. Kérjük, hogy az accesibility@flextronics.com e-mail címen tudassa velünk, ha bármilyen speciális
körülményre van szüksége ahhoz, hogy részt tudjon venni a kiválasztási folyamatunkban A megadott e-mail címen csak
ésszerű, Flex munkakörre vonatkozó jelentkezési kérelmek megvizsgálására kerül sor. Köszönjük, hogy a Flex-et választotta.

