
 
 

Csatlakozz a magyarországi szépségipar egyik meghatározó gyártó és kereskedelmi szereplőjéhez, az 
Alveola Kft.-hez! Több mint 28 éves szakmai tapasztalatunkkal, sajátmárkás termékeinkkel és 

forgalmazott világmárkáinkkal aktív részesei vagyunk a hazai professzionális kozmetikai és lakossági 
szépségpiacnak.  

Kozmetikum gyártási rendszerünk működtetéséhez 
munkatársat keresünk: 

     Gépbeállító-, Gépkezelő technikus, Operátor  

    munkakörbe 

 
Feladataid lesznek: 
 

• Töltő, címkéző, csomagoló- félautomata és automata gépek beállítása, üzemeltetése, 

• Gyártásindítások, átállások gépbeállításainak elvégzése és alapanyag ellátásban való 
közreműködés, 

• Gépek technikai paramétereinek beállítása, 

• Gépek tervszerű ellenőrzése, 

• Mechanikai hibák feltárása és elhárítása, 

• Letöltött, címkézett termékek folyamatos minőségi ellenőrzése, a magas minőségi 
követelmények betartása, 

• Megelőző karbantartás elvégzése, 

• Folyamatképesség javítása, fejlesztése, 

• Munkádhoz tartozó dokumentációs feladatok (termelések riportálása), 

• Társterületekkel való kapcsolattartás, 
 

 
Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 

 

• Műszaki területen szerzett középfokú végzettség 

• Megbízhatóság, Önálló, elkötelezett munkavégzés 

• Gyártókörnyezetben szerzett tapasztalat 

• Fegyelmezettség, pontosság,  

• Csapatjátékos, nyitottság, pozitív személet, 

• Jó problémamegoldó-készség, műszaki érzék 

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 



 
Előnyök: 
 

• Kozmetikai vagy Élelmiszeripari gyártóüzemi tapasztalat 

• Automata és félautomata gépek beállításában, karbantartásában szerzett tapasztalat 

• PLC vezérelt gépek ismerete 

• Elektronikai ismeretek 

• GMP ismeretek 
 

Személyes kompetenciáid: 
 

• Szakértelem 

• Kiváló kapcsolatteremtő és jó kommunikációs készség 

• Rendszerszemlélet, jó probléma felismerő és megoldó képesség 

• Proaktív gondolkodásmód 

• Önálló, felelősségteljes, precíz, határidős munkavégzés 

• Stratégiai elemző gondolkodásmód, priorizálás 

• Kreatív, kezdeményező és rugalmas személyiség 
 
Amit kínálunk: 
 

• Stabil hátterű, a piacon meghatározó szerepet betöltő, dinamikusan növekvő családias cég 

• Versenyképes fizetés 

• Modern munkakörnyezet 

• Hosszútávú munkalehetőség 

• Tanulási, fejlődési lehetőség 

• Dinamikus fiatal csapat  

• Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 
 

Szükséges tapasztalat: 

• 1-3 év szakmai tapasztalat 
 

Szükséges végzettség: 

• Középiskola 
 
Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 
 
Munkavégzés helye: 

• Dunakeszi 

Kizárólag fényképes önéletrajzodat, cégre szabott motivációs leveled kérjük, küldd 

information@alveola.hu címre. A pályázatot csak ezen dokumentumok és információk 
feltüntetésével tudjuk befogadni. 

Állásjelentkezésed beküldésével hozzájárulsz az abban foglalt személyes adataid kezeléséhez 
az Alveola Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Adatkezelésünkről itt olvashatsz 
részletesebben. 
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