Anyagmozgató
Tudtad, hogy Sirokban a Lőszergyár a COVID alatt is fejlődött és növekedett, és 2020ban az USA-ban az év lőszerének választották meg az egyik termékét?
Az elmúlt két évben több mint 100 fővel nőtt a dolgozók száma és 5.5 milliárd forintnyi
beruházás valósult meg. Új gyártósorokat telepítünk, új üzemcsarnokokat építünk, új
termékeket vezetünk be, egyre nagyobb kapacitással termelünk.
A SIROKI LŐSZERGYÁR, hazánk egyetlen nagy volumenű lőszergyára. Vállalatunk
küldetése egyaránt fókuszba helyezi a nálunk dolgozók és a termékeinket vásárlók
érdekeit. Minőségi termékeket biztosítunk hatósági és személyi védelmi feladatok
ellátásához,

valamint

sportlövők

és

vadászok

szenvedélyének

megéléséhez.

Magyarországon egyedi, régiójában meghatározó, több évtizedes múlttal rendelkező,
törvénytisztelő és vonzó vállalatként, stabil jövőt nyújtunk többszáz család számára.
A siroki lőszergyár a RUAG Ammotec nemzetközi vállalatcsoport tagja, 70 éves
múltjának tapasztalataira és a vevők körében már bizonyított márkáira alapozva
folyamatosan nő, és egyre nagyobb szerepet tölt be a nemzetközi piacokon. Az RWS,
NORMA, Rottweil és GECO márkák sikere biztosítja egyre stabilabbpozíciónkat a
nemzetközi piacokon, és az újra bevezetésre kerülő saját márkánk, az MFS utat nyit
újabb piacok meghódításához is. A vállalatcsoport európai és amerikai telephelyein
több mint 2300 munkavállalót foglalkoztat, értékesítési hálózata világszerte működik,
ami izgalmas kihívásokat és vonzó fejlesztési lehetőségeket kínál. A különböző
területek eredményes együttműködésben érik el a közös célokat.
A SIROKI LŐSZERGYÁR BIZTOS JÖVŐT AJÁNL.
LÉGY RÉSZESE TE IS!

Munkatársat keresünk siroki gyárunkba Anyagmozgató munkakörbe.
Amit kínálunk:










Határozatlan idejű munkaszerződést,
Hosszútávú, stabil munkahelyet saját állományban,
Családias, tiszta és biztonságos környezetet,
Ingyenes céges buszjáratot,
Munkaruhát és a tisztíttatását,
Biztos, jó fizetést, kezdő órabér bruttó 1700 Ft
Éves cafetériát, ajánlási~, jelenléti~, termelési~
törzsgárdajutalmat,
Betanítási folyamatot tréner segítségével,
Céges rendezvényeket, vállalati ajándékokat.

és

évvégi

bónuszt,

Feladatok:





Alkatrészmosó berendezések kezelése, kiszolgálása,
Hőkezelő kemencék kiszolgálása (nem melegüzemi, alacsony hőmérsékletű
kemencék),
Műveletek és üzemek közötti anyamozgatás targoncával.
Hulladék, raklap mozgatás, körlet rendtartás

Elvárások:


Minimum középfokú végzettség.



OKJ-s emelőgépes végzettség és jogosítvány, gyalogkíséretű és gázos
emelővillás targoncára
Önállóság, megbízhatóság, problémamegoldó készség.
Felelősség- és minőségtudat.
Együttműködés a munkatársakkal, irányító és ellenőrző szakemberekkel.
Túlóra vállalása, akár 2-3 hétvégén is szombat vagy vasárnap.
Előnyt jelent: gyártásban szerzett tapasztalat.







Jelentkezés:
Amennyiben az állás felkeltette az érdeklődését, kérjük küldje el az önéletrajzát a
Zsuzsa.Malomhegyi@ruag.com – ra

