
 
 

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.  

Kozmetikum gyártási rendszerünk működtetéséhez 
munkatársat keresünk: 

     Minőségellenőr  

    munkakörbe 

 
Feladataid lesznek: 

• Beérkező alapanyagok és csomagolóanyagok minőségi követelményeinek ellenőrzése, a 
szükséges mintavételezések és vizsgálatok elvégzése, dokumentálása 

• Alapanyagok és félkész-termékek laboratóriumi és tisztasági vizsgálatainak elvégzése 

• Gyártásközi ellenőrzések elvégzése 

• GMP irányelveinek érvényesítése kozmetikumgyártási tevékenységünk területén 

• Műveleti utasítások, szakmai dokumentumok készítése, ellenőrzése, aktualizálása 

• A vállalatnál működő termelési területek minőségirányítási folyamatainak megismerése, 
karbantartása és fejlesztése 

• Eltérések kivizsgálásában való részvétel, nyomonkövetés és döntés termék 
felszabadíthatóságáról 

• Minőségi problémák okának kivizsgálásában és mielőbbi elhárításában való részvétel  

• Vizsgálati dokumentációk elkészítése 

• Aktív részvétel (belső és külső audit) a cég ISO minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésében 
és fenntartásában 

 
Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 

• Vegyész, vegyésztechnikus vagy élelmiszertechnikus képesítés és/vagy felsőfokú 
szakirányú végzettséged van 

• Minőségbiztosítási területen szerzett legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat 
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek 

• Önálló, elkötelezett munkavégzés 

• Csapatjátékos, alkalmazkodó személyiség 

• Terhelhetőség, határozottság 
 

Előnyök: 



• Vegyésztechnikus, vegyész szakmunkás végzettség 

• Minőségirányítási rendszer ismerete 

• SAP Business One MRP modul ismerete 

• Alapfokú angol nyelvismeret 

• 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 cég 

• Versenyképes fizetés 

• Hosszútávú munkalehetőség 

• Tanulási, fejlődési lehetőség 

• Dinamikus fiatal csapat  

• Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 
 

Munkavégzés helye: 
Dunakeszi 
 

Kizárólag fényképes önéletrajzodat, cégre szabott motivációs leveled kérjük, küldd az 
information@alveola.hu címre a referenciák pontos megjelölésével (referencia neve, kontaktszemély, 
elérhetőség). 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. 
 
 

mailto:information@alveola.hu
http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato

