
 
 

Csatlakozz a magyarországi szépségipar egyik meghatározó kereskedelmi szereplőjéhez az 
Alveola Kft.-hez! Több mint 25 éves szakmai tapasztalatunkkal, sajátmárkás termékeinkkel és 

forgalmazott világmárkáinkkal aktív részesei vagyunk a hazai professzionális kozmetikai és 
lakossági szépségpiacnak. Kiterjedt disztribúciós hálózatunkban pedig épp úgy megtalálod a 

most még csak feltörekvő online kereskedőket, mint a több évtizede tevékenykedő 
legmeghatározóbb multinacionális cégeket. 

 
Már meglévő kereskedelmi rendszer működtetéséhez 

munkatársat keresünk: 

Gyártási munkatárs /Gyártástechnikus 

munkakörbe 

 

Feladatkör, kompetenciák és felelősség: 

• Egyműszakos munkarendben, ellenőrzött körülmények közötti termelő tevékenység végzése 

a vonatkozó előírások betartásával. 

• A termeléshez felhasznált anyagok és eszközök biztosítása, tárolása, ellenőrzése, takarítása, 

tisztán tartása 

• A termékek, félkész termékek folyamatos ellenőrzése és azok dokumentálása 

• A berendezések műszaki állapotának felügyelete, üzemeltetése 

• A gyártási hulladék, veszélyes hulladék előírás szerinti kezelése. 

Végzettség:  

• Középfokú végzettség (vegyésztechnikus, vegyész szakmunkás) 

Elvárások: 

• Kémiai alaptechnológiai ismeretek 

• Fizikai és labormunkára való hajlandóság 

• Műszaki beállítottság 

• Pontos, precíz munkavégzés 

• Önálló, felelősségteljes munkára való képesség  

• Megbízhatóság és csapatmunkára való hajlam 



• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

Személyes kompetenciáid:  

• Proaktív gondolkodásmód 
• Precíz, határidős munkavégzés 
• Stratégiai elemző gondolkodásmóddal bír, és képes egységbe foglalni a feladatokat 
• Kreatív, kezdeményező és rugalmas személyiség 

Előnyök: 

• Hasonló területen szerzett munkatapasztalat  

 
Egyéb információk:  

• Pályakezdők jelentkezését is várjuk 

Egyéb követelmény: 

• A pozíció betöltéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálatra van szükség. 

Amit nyújtani tudunk:  

• Stabil hátterű, a piacon meghatározó szerepet betöltő, dinamikusan növekvő cég 
• Versenyképes fizetés 
• Hosszútávú munkalehetőség 
• Tanulási, fejlődési lehetőség 
• Dinamikus fiatal csapat  
• Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 

Egyéb juttatások:  

• éves bónusz 
• cafeteria 

 
 

Munkavégzés helye: 
Dunakeszi 
 

Megjegyzés: 

• Kozmetikai ipari gyártó vállalat. 

• Fizikai munkavégzés miatt, elsősorban férfiak jelentkezését várjuk 
 

Kizárólag fényképes önéletrajzodat, bizonyítványaid másolatát és cégre szabott motivációs leveled a 
referenciák pontos megjelölésével (referencia neve, kontaktszemély, elérhetőség) az 
information@alveola.hu e-mail címre várjuk. 
A pályázatot csak ezen dokumentumok és információk feltüntetésével tudjuk befogadni. 
 
Állásjelentkezésed beküldésével hozzájárulsz a személyes adataid kezeléséhez az Alveola adatkezelési 
tájékoztatójában foglaltak szerint. Adatkezelésünkről a http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato 
oldalunkon olvashatsz részletesebben. 
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