Cégünk, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. elektronikai és mechanikai
komponenseket gyárt és fejleszt. A több mint huszonöt éves vállalatunk tagja a
svájci központú, kórházi ágyemelők gyártásában a világelsők között lévő Phoenix
Mecano cégcsoportnak.

Gehäuse profitcenterünk csapatát

Gépészmérnök
kollégával szeretnénk bővíteni.
Feladataid közé tartozik








Adott termelő részleg mérnöki támogatása;
Szériagyártásba történő új termékek bevezetésének támogatása, gyártási folyamatok,
technológiák, eszközök felülvizsgálata és folyamatos fejlesztése;
Munkautasítások és folyamatleírások készítése és bevezetése, betartásának napi szintű
ellenőrzése;
Gyártási anyag- és időnormák meghatározása, azok folyamatos karbantartása és aktualizálása a
gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett;
A felmerülő gyártási vagy minőségi problémák esetén a kiváltó okok vizsgálata, aktív
együttműködés a problémamegoldásban;
Gyártási segédeszközök tervezése, gyártása és tesztelése;
Robotizált gyártócellák beállítása, kiszolgálása.

Rád gondoltunk, ha










Gyártásinformatikai gépészmérnök és/vagy műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkezel,
Minimum 1 éves szakirányú szakmai múlt van már mögötted CNC megmunkálás vagy
folyamatmérnöki területen,
Munkád során magabiztosan használod az angol vagy német nyelvet szóban és írásban egyaránt,
Magas szinten kezeled az MS Office alkalmazásait,
Megoldható számodra évente néhány németországi utazás;
Jól kommunikálsz és a problémákat kihívásnak tekinted,
Tudsz és szeretsz rendszerben gondolkozni,
Munkádat önállóan, alaposan, precízen végzed, de tudsz és szeretsz csapatban is dolgozni,
Szakmádban motivált és elkötelezett vagy,





Kreatív ötleteiddel szívesen támogatod a csapat munkáját és szívesen veszel részt projektekben,
Ismered a minőségügyi szabványokat (ISO 9001, 14001),
Lean six sigma, 8D, 5W, SPC, FMEA eszközök, módszerek ismerete.

Előnyként értékeljük, ha







Kommunikációs szintű, második idegen nyelv ismerettel rendelkezel,
Van tapasztalatod Renishaw és Chiron/ Haas/ Datron megmunkáló központokkal,
Dolgoztál már projektmunkákban automatizálási területen,
PLC programozó ismeret,
SolidWorks és SolidCam ismerete,
CNC programozási, CAD-CAM tapasztalattal rendelkezel,

Mit kínálunk










Pozíciódnak megfelelő fizetést, 13. havi jutalmat, negyedéves bónuszt és havi jelenléti bónuszt,
Kivételesen igényes, motiváló munkakörnyezetet, modern infrastruktúrát,
Kihívásokkal teli, felelősségteljes munkakört,
Támogatjuk munkába járásodat,
Csatlakozhatsz vállalati mobilcsomagunkhoz,
Képzéseken, továbbképzéseken fejlesztheted magad,
Támogatjuk egészséged megőrzését és sporttevékenységedet,
Céges rendezvényeken, kirándulásokon, kulturális eseményeken vehetsz részt,
Céges nyaralási lehetőséget biztosítunk számodra,

Jelentkezni csak a honlapon keresztül lehet:
www.phoenix-mecano.hu/karrier/allasajanlatok

