
 
 

Csatlakozz a magyarországi szépségipar egyik meghatározó kereskedelmi szereplőjéhez az 
Alveola Kft.-hez! 

Több mint 29 éves szakmai tapasztalatunkkal, sajátmárkás termékeinkkel és 
forgalmazott világmárkáinkkal aktív részesei vagyunk a hazai professzionális kozmetikai és 
lakossági szépségpiacnak. A Dunakeszin található legmodernebb technológiákat alkalmazó 

kozmetikai gyártó üzemünket 2020 évben nyitottuk, ebben az üzemben gyártjuk a sajátmárkás 
termékeinket (Solanie, X-Epil, JimJams, Eredeti Aloe Vera) 

melyek gyártásáshoz munkatársat keresünk: 
 

Vegyipari kozmetikum gyártó 
munkakörbe 

 
 

Feladataid lesznek: 
 

• Alapanyagok bemérésének elvégzése 
• Kozmetikai termékek gyártása a gyártási utasításoknak megfelelően 
• Gyártóberendezések önálló működtetése és műszaki állapotának felügyelete 
• Gyártások elvégzése 
• Gyártásokhoz tartozó dokumentáció vezetése 
• Munkaterület és munkakörnyezet tisztán tartása  
• Minőségbiztosítási szabályok betartása 

 
Személyes kompetenciáid: 
 

• Középfokú végzettség 
• Közepes fizikai munkára való hajlandóság 
• Önálló, felelősségteljes munkára való képesség 
• Pontos, precíz munkavégzés 
• Műszaki beállítottság 
• Megbízhatóság és csapatmunkára való hajlam 
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 
Előnyök: 

• Hasonló területen szerzett munkatapasztalat ( kozmetikum gyártási / vegyianyag-gyártó / 
gyógyszerhatóanyag-gyártó / vegyipari szakmunkás/ vegyésztechnikusi / élelmiszeripari 
technikus / laboratóriumi technikus ) 

• Kémiai alaptechnológiai ismeretek 



 
Egyéb információk: 

• Pályakezdők jelentkezését is várjuk 
 
Egyéb követelmény: 

• A pozíció betöltéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálatra van szükség. 
 
Amit nyújtani tudunk: 
Olyan munkatársat keresünk, aki számára fontos értékkel bír, hogy egy összeszokott csapat értékes 
tagja lehet, cserébe hosszú távú biztos munkahelyet, és családias hangulatú cégkultúrát ajánlunk. 

• Stabil hátterű, a piacon meghatározó szerepet betöltő, dinamikusan növekvő családias cég 
• 1 műszakos munkarend, munkaidő hétfőtől péntekig 
• Versenyképes fizetés 
• Cafeteria juttatás 
• Éves bónusz 
• Heti gyümölcsnap 
• Hosszútávú munkalehetőség 
• Dinamikus fiatal csapat 
• Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 
• Azonnali kezdés 

 
 
Egyéb juttatások: 

• Cafeteria 
• Heti gyümölcsnap 

 
 
Munkavégzés helye: 

• Dunakeszi 

 
Kizárólag fényképes önéletrajzodat a fizetési igény megjelölésével kérjük küldd az 
information@alveola.hu –ra. 

 
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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