Építsd karriered a Kőröstej Csoportnál,
csatlakozz csapatunkhoz és találj új kihívásokat!
Befejezed az iskolát, de még nem tudod, merre indulj a megszerzett tudásoddal?
Szívesen kamatoztatnád ismereteidet, de nincs munkahelyi gyakorlatod?
Dolgoznál az ország egyik vezető sajtgyártójánál?
Mi nagyon szeretnénk Veled dolgozni!
Itt a lehetőség, hogy elhelyezkedj életed első munkahelyén és megszerezd a gyakorlati tudást!

Az 1991-ben alapított Kőröstej Csoport a magyar és külföldi piacokon egyaránt sikeres,
közel 1.000 alkalmazottat foglalkoztató, legnagyobb magyar sajtgyártó és sajtexportőr.
4 gyártóüzemünkben egyedi technológiákkal kiváló minőségű sajtok készülnek,
melyeket 5 kontinens több mint 40 országába exportálunk.

Barcsi és kacsótai gyáregységeink csapatába

Karbantartó mérnök
pozícióba keresünk pályakezdő munkatársakat
gyártósor bővülés miatt.
Feladatod lesz:
 A gyártósorok üzemeltetése, felügyelete, részvétel a fejlesztésben
 Karbantartási munkák támogatása, ellenőrzése, a karbantartás költségeinek folyamatos nyomon
követése
 A gépekkel összefüggő hibák feltárása
 Új ötletek és elemzések bevetése, módszertan oktatása a hatékonyabb munkavégzés érdekében
 Felmerülő műszaki problémák megoldásában szakértői segítség nyújtás, karbantartói és gépkezelői
csapat képzése, a kollégák szakmai felkészültségének növelése
 Műszaki területen fejlesztési és költségmegtakarítási projektek kezdeményezése, részvétel a
lebonyolításban, optimalizálási lehetőségek vizsgálata
 Műszaki területhez kapcsolódó adminisztrációs munkák elvégzése.
Szeretnénk, ha ezekkel rendelkeznél:
 Felsőfokú műszaki végzettség (Villamosmérnök/Gépészmérnök)
 Gépészeti és villamos műszaki rajzok olvasása és készítése, műszaki rajz olvasási ismeretek
 Kiváló szervező és problémamegoldó képesség
 Logikus gondolkodás, folyamatszemlélet
 Terhelhetőség, magas szintű rugalmasság, önálló munkavégzés
 Határozott, lendületes és innovatív személyiség
 Felelősség- és költségtudatos szemlélet, precizitás, megbízhatóság
 Előny: társalgási szintű angol nyelvtudás
Mit ajánlunk?
 Versenyképes jövedelmet és béren kívüli juttatásokat (cafeteria, teljesítményfüggő bónusz,
bejárási támogatás, dolgozói biztosítás, telekommunikációs és banki szolgáltatásokra dolgozói
kedvezmények, törzsgárda és év végi jutalom, dolgozói sajtcsomag)
 Határozatlan idejű munkaszerződést, saját állományban az első naptól
 Előrelépési lehetőséget
 Biztos, hosszú távú munkalehetőséget Magyarország legnagyobb sajtgyártójánál
 Vállalati buszjáratot vagy saját autóval történő bejárás támogatást
 Értékteremtő feladatokat és kihívásokat egy sikeres és gyorsan növekvő vállalatnál
 Folyamatos szakmai és egyéb továbbképzési lehetőségeket
 Modern, automata technológiák megismerését
Munkavégzés helye: Barcs / Kacsóta
Jelentkezés módja: Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, és jövőre vonatkozó terved találkozik
elképzelésünkkel, jelentkezz magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzod beküldésével a hr@korostej.hu
e-mail címen.

