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:

Termelésvezető/Production Manager
Feladatok:
• gyártási folyamatok optimalizálása, KPI mutatószámok létre hozása vállalati célokkal
összhangban, azok monitorozása, elemzése
• a termelés szervezése, irányítása, a Termelés tervező részéről érkező igények szerint
• a termelési folyamatok folyamatos felülvizsgálata, optimalizálása, selejtarányok, átfutási idők
csökkentése
• együttműködik a tisztatéri -és szürketéri munkavégzéssel kapcsolatos szabályok, monitoring
rendszer kialakításában és a trendanalízisek elkészítésében
• a termelés előírt speciális környezeti, higiéniai körülményeinek biztosítása, betartása
• a termelés zavartalan működésének biztosítása
• új termékek, technológiák, berendezések bevezetése a gyártásba
• kapcsolattartás, együttműködés társosztályokkal a gyártást közvetlenül érintő kérdésekben
• kapcsolattartás a gyártással együttműködő beszállítókkal, szolgáltatókkal, intézetekkel
• termelés operatív vezetésében való aktív részvétel
• gondoskodik a beosztott munkatársak irányításáról, támogatásáról, motiválásáról és
fejlődéséről, valamint hatékony szervezet kialakításáról beosztottjai munkakörének
meghatározása, munkavégzésük irányítása, kontrollja
Elvárások:
• Felsőfokú végzettség
• Tárgyalóképes, aktív angol nyelvtudás
• Szakmai tapasztalat releváns pozícióban és tisztatéri környezetben
• Quality szemlélet
• Jó kommunikációs képesség
• Jó szervező képesség, csapatban való gondolkodás
• Office programok magas szintű felhasználói ismerete
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Gyakorlati munkatapasztalat vállalatirányítási rendszer használatában
Minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos tapasztalat

Biológus, preferáltan mikrobiológus végzettség
ISO 13485 szabvánnyal kapcsolatos tapasztalat
Vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatos tapasztalat
Szakmai tapasztalat teljes ellátási lánc tervezésében
Orvostechnikai cégnél szerzett tapasztalat

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

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.

