A Medicontur Orvostechnikai Kft. egy dinamikusan növekvő, technológiaorientált nagyvállalat, amely
a szemészeti implantátumok és a műtéti eszközök gyártásában vezető szerepet tölt be Európában.
Zsámbéki központjában találhatók a kutatás-fejlesztés, a gyártás, a logisztika és a minőségirányítás
részlegei, míg Budapesten, Franciaországban, Spanyolországban és Csehországban lokális, Genfben
pedig nemzetközi kereskedelmi irodát működtet. A Medicontur több mint 80 országba exportál, a
legfontosabb piacai között van Németország, ahol partnercégeken keresztül jelentős a piaci
részesedése.
A Medicontur új munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Termék specialista
Feladatok:
• Címkék és címkézési adatbázis létrehozása, karbantartása és folyamatos fejlesztése
• Címkeváltozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése, bevezetése
• Aktív részvétel a gyártó által szolgáltatott információs tartalmak (címke, doboz,
implantátumkísérő kártya, használati útmutató) létrehozási folyamatának fejlesztésében
• Címkézési projekt részfeladatainak támogatása / csomagolási projektek vagy alprojektek
koordinációja
• A termékportfólió dokumentációs csomagjának (pl. portfólió adatlap) és a késztermék
csomagolásához kapcsolódó technikai dokumentációs fájlelemek (pl. késztermék specifikáció)
elkészítése, kezelése, karbantartása és fejlesztése
• Portfólió életciklus elemzés elvégzése és támogatása
• Termékeket érintő projektek (termék be -és kivezetések) támogatása, időnkénti koordinálása
• Együttműködés más részlegekkel (pl. minőségügyi, regisztrációs, beszerzési, informatikai
csapat)
• Marketing és Kereskedelmi osztályok támogatása portfolióval kapcsolatos technikai
kérdésekben
• Partnerekkel és beszállítókkal való együttműködés a csomagolással és egyéb technikai
változásokkal kapcsolatos kérdésekben
• A termékcímkézéssel kapcsolatos problémák, hibák és panaszok kezelése
• Folyamatos tudásunk bővítése termékcsaládunkkal kapcsolatban
Elvárások:
• Felsőfokú végzettség lehetőleg műszaki területen
• Hasonló területen szerzett munkatapasztalat
• Min. középfokú angol nyelvtudás írásban
• Erős felhasználói szintű MS Office készségek (Word, Excel, Power Point, Outlook)
• Proaktivitás, precizitás, képesség a nyomás alatti munkavégzésre
• Jó csapatjátékos, de képes önállóan is dolgozni

Előny:
•

IT-affinitás (alapvető adatkezelési, programozási ismeretek)

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:
• Zsámbék
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.

