A Medicontur Orvostechnikai Kft. egy dinamikusan növekvő, technológia-orientált nagyvállalat,
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:

Projektmenedzser
Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Medicontur Kft-n belüli termékfejlesztési, műszaki projektek vezetése, projektcsapatok
irányítása
Projektek előkészítése, tervezése, projektek időbeli és pénzügyi ütemezése,
erőforrásszükségletek meghatározása
Projektmenedzsment (előkészítéstől az üzembe helyezésig)
Orvostechnikai eszközök gyártásához kapcsolódó projektmenedzsment folyamatok fejlesztése
Előterjesztések, javaslatok készítése
Rendszeres riportálás a vezetőség felé, egyéb adminisztratív teendők ellátása
Projekt státusz riportok készítése, KPI, kockázatok és problémák nyomonkövetése, riportálása
és eszkalálása a PMO vezető és a Project Board felé
A társaság által kitűzött célok, fejlesztési tervek megvalósításában való aktív részvétel
Kapcsolattartás

Elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú végzettség mérnöki (pl. gépészmérnök, mechatronika) vagy hasonló területen
3-5 éves releváns szakmai tapasztalat
Előnyt jelent a műszaki rendszerek és ISO 13485:2016 szabvány ismeret széleskörű ismerete és
az iparági tapasztalat
Tárgyalóképes angol nyelvtudás
Magas szintű rendszerben gondolkodás, helyzetelemző képesség és gyors döntési képesség
Agilitás, rugalmasság, önálló és precíz munkavégzés
Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
Magabiztos fellépés, pozitív hozzáállás, megbízhatóság, terhelhetőség
Stabil, felhasználói szintű szoftver ismeretek (Excel, Word, PP, MindView)

Előny:
•

MDR szabályozás ismerete

Amit kínálunk:
•
•
•

Dinamikusan fejlődő nagyvállalat stabil háttérrel, családias hangulattal
Versenyképes fizetés
Kiemelkedő juttatási csomag (SZÉP kártya, magán-egészségügyi ellátás, bölcsődei/óvodai/
iskolai támogatás, utazási költségtérítés

•
•

Ingyenes nyelvi továbbképzés
Támogatott sportolási lehetőség (All You can Move kártya)

Munkavégzés helye:
•

Zsámbék (heti egyszer 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.

