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:

Létesítményüzemeltetési mérnök
Feladatok:
• kisebb és komplett csarnoképület méretű beruházási projektek lebonyolítása
• telephelyek infrastruktúrájának és ellátó rendszereinek, épületgépészetének üzemeltetése
• az üzemeltetéshez szükséges karbantartások, felülvizsgálatok megtervezése, szervezése
• elvégzett munkák, átalakítások dokumentálása, nyomon követése
• kapcsolattartás társosztályokkal, szolgáltatókkal és külső partnerekkel
Elvárások:
• felsőfokú műszaki végzettség
• építési projektmenedzsment területén szerzett komolyabb tapasztalat
• MS Office felhasználói szintű ismerete
• Autocad tervezőprogram felhasználói szintű ismerete
• proaktív hozzáállás, kimagasló szervezőkészség
• precizitás, minőségi munkára való törekvés, határidők figyelemmel kísérése, betartása,
betartatása külső partnerekkel is
• kiváló problémamegoldó képesség, rugalmasság és együttműködési képesség
• kiemelkedő kommunikációs és konfliktuskezelő készség
• B kategóriás jogosítvány
Előny:
•
•
•
•
•
•

ipari csarnok szerkezetű épület építési projektvezetésében szerzett tapasztalat
épületüzemeltetési és karbantartási területen szerzett tapasztalat
épületgépészeti, gépészeti területen meglévő szaktudás, végzettség vagy szerzett tapasztalat
tisztatéri, vagy kontrollált gyártókörnyezetben szerzett gyakorlat
minőségirányítási ismeretek
ellátórendszerek ismerete

Amit kínálunk:
• dinamikusan fejlődő innovatív vállalat stabil háttérrel
• versenyképes fizetés, béren kívüli juttatások
• cafeteria (szép kártya, magán-egészségügyi ellátás, óvodai, bölcsődei, iskolai támogatás)
• konferenciákon, tréningeken, kiállításokon és szakmai rendezvényeken való részvétel
lehetősége
• legkorszerűbb technológiák megismerése
• csapatmunka egy fiatalos és energikus csapatban

Munkavégzés helye:
•

80% Zsámbék, projektszerűen Törökbálint és Budapest
Az önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 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.

