A Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. magyar tulajdonú, több mint 20 éve
stabilan működő festékipari társaság. Cégünk több üzemmel is rendelkezik az ország
különböző pontján, ahol ipari festékrendszerek fejlesztésével és gyártásával, valamint
elsősorban háztartási elektronikai alkatrészek felületkezelésével foglalkozik.
A társaság Dunakeszi (Székesdűlő) központi fejlesztő laboratóriumának vezetésére keres

VEZETŐ/FEJLESZTŐ MÉRNÖK
munkatársat
aki a laboratóriumban dolgozó laboránsok, fejlesztőmérnökök munkáját irányítja
(jelenleg 4 fő).
Szakmailag a műszaki igazgató támogatja

Leendő munkatársunk feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratóriumi munkatársak feladatainak beosztása, szakmai támogatás, beszámoltatás, kapcsolódó
adminisztráció elvégzése (fejlesztési témák, státuszok, költségek nyomon követése, receptúrák
nyilvántartásának naprakészen tartása, új receptúrák, cikkek kiadása, stb.).
Új termékfejlesztésben való aktív részvétel, fejlesztési projektek vezetése, együttműködés a
laboránsokkal, minőségellenőrzéssel, műszaki igazgatóval
Minőségellenőrzési tevékenység felügyelete
Meglévő termékek testre szabása az egyedi vevői igényeknek megfelelően
Alapanyag vizsgálatok, receptúra módosítások
Vevők szakmai támogatása, műszaki tanácsadás eseti jelleggel, szükség esetén részvétel a helyszíni
próbákon
Minőségi nem megfelelőségek értékelésében való részvétel.
A termékekhez a technikai és minőségbiztosítási adatlapok, címkék elkészítésének támogatása
Javaslat tétel a termékek minőségének javítása, eladhatóbbá tételének elősegítésére
Tevékenység adminisztrációja a vállalatirányítási rendszerben
A mérőeszközök használatának ellenőrzése, karbantartásáról való gondoskodás
Aktív részvétel a minőségügyi rendszer fenntartásában

Szakmai elvárások:
•
•
•

Felsőfokú vegyipari mérnöki végzettség
Releváns szakmai tapasztalat, minimum 5 év
MS Office programok készségszintű használata

Személyiségbeli elvárások:
•
•
•
•
•

Kiemelkedő konfliktuskezelési és kommunikációs készség, vezetői készségek
Jó problémamegoldó képesség
Erős rendszerszemlélet
Önálló munkavégzés
Megbízhatóság, precizitás

Előnyök:
•
•
•

Festékipari és/vagy hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Angol nyelvtudás
Orosz nyelvtudás

Amit kínálunk:
•
•
•
•

Barátságos, korrekt munkakörnyezet és feltételek
Stabil hátterű cég
Sokrétű munkavégzés, fejlődési lehetőség
Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye:
Az iroda és központi raktár a dunakeszi Auchan áruházhoz közel található, az M0-s mellett.
Tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető:
Újpest -Vác Volánbusz – Székesdűlő megálló
Újpest - 104-es BKV busz- Székesdűlő megálló

Jelentkezés:
E-mailben fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével az Irodavezetőnél Ignéczi
Tündénél, az alábbi e-mail címen: igneczi.tunde@magyarlakk.hu

