A Medicontur Orvostechnikai Kft. egy dinamikusan növekvő, technológia-orientált középvállalat,
amely szemészeti implantátumok és műtéti eszközök gyártásában vezető szerepet tölt be Európában.
Zsámbéki központjában találhatóak a kutatás-fejlesztés, a gyártás, a logisztika és a minőségirányítás
részlegei, míg Budapesten, Franciaországban és Csehországban lokális, Genfben pedig nemzetközi
kereskedelmi irodát működtet. A Medicontur több mint 60 országba exportál, a legfontosabb piacai
között van Németország, ahol partnercégeken keresztül jelentős a piaci részesedése.
A Medicontur új munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Vizuális ellenőr/ termeléstámogató - Tisztatér
Feladatok
• Műlencsék optikai paramétereinek minősítő mérése és vizuális ellenőrzése Az elsődleges
műveletek és a kapcsolódó segédfolyamatok elvégzéséhez szükséges munkautasítások teljes
körű ismerete, értése
• A művelet elvégzéséhez szükséges gépek, berendezések készségszintű használata
• Injektor alkatrészek vizuális ellenőrzése, injektorok összeszerelése, csomagolása
• Döntés a vizsgált termék megfelelőségéről (selejtezés/ csomagolás)
• Munkaterület előírás szerinti tisztítása, fertőtlenítése
• Az adott területre vonatkozó higiénés, beöltözési szabályok ismerete, betartása
• Nem megfelelőségek, eltérések esetére vonatkozó szabályok ismerete, értése
• Adott folyamatlépéshez szükséges kézi és elektronikus dokumentumok megfelelő kitöltése, az
adatok valós idejű dokumentálása a művelet végrehajtását követően
• A műveletek elvégzéséhez, az elvégzett műveletek lejelentéséhez szükséges integrált
vállalatirányítási rendszer funkciók ismerete, értése
• A termelési folyamatokban használt vállalatirányítási rendszer (IFS) modulok kulcsfelhasználó
szintű ismerete
• A termelési folyamatokban használt vállalatirányítási rendszer (IFS) modulok fejlesztése és
tesztelése a termelés vezetővel, a mérnökség és az informatika osztállyal együttműködésben
A munkakör betöltéséhez elvárt végzettség, tapasztalat
•

Középfokú végzettség (számítástechnikai, műszaki végzettség előnyt jelent)

Előnyt jelent
•
•

Integrált vállalatirányítási rendszerhasználatban szerzett tapasztalat
Tisztatéri munkatapasztalat

Amit kínálunk
•
•
•
•
•
•

dinamikusan fejlődő innovatív vállalat stabil háttérrel
versenyképes fizetés, béren kívüli juttatások
szakmai rendezvényeken való részvétel lehetősége
angol nyelvtanulási lehetőség
legkorszerűbb technológiák megismerése
csapatmunka egy fiatalos és energikus csapatban

Munkavégzés helye:
•

Zsámbék

Az önéletrajzokat és motivációs leveleket a következő e-mail címre várjuk:
career@medicontur.hu

Pályázó a jelentkezésével beleegyezik, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárul. Amennyiben a pályázó pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyaga
megsemmisítésre kerül.

