
 

Munkatársat keresünk fóti telephelyünkre: 

 

Termelésirányító 
 

munkakörbe 
 
 
Főbb feladatok: 
 

 Felügyeli és irányítja az üzem által végzett termelési tevékenységeket  (gyártás, tesztelés, 
minőség-ellenőrzés, csomagolás) 

 Megtervezi az üzem hatékony működéséhez szükséges feltételeket, emberi, gépi 
erőforrásokat, üzemi elrendezést, optimális anyagáramlást 

 Felügyeli a szakmai előkészítési feladatok (műszaki dokumentációk előkészítése, gépbeállítás) 
elvégzését 

 Ütemezi a termeléshez / gyártáshoz kapcsolódó folyamatokat az erőforrás szükséglet és 
kapacitásigények figyelembevételével 

 Gondoskodik gyártás felügyeletéről, a termelés folyamatosságáról, az igényelt mennyiség 
legyártásáról  

 Rendszeresen ellenőrzi a felügyelete alá tartozó termelőeszközök rendeltetésszerű 
használatát, részt vesz azok üzembiztonságának folyamatos fenntartásában 

 Kivizsgálja a géphibákat, aktívan részt vesz a hibaelhárításban 
 Felel a munkavédelemért és a munkaterület rendjének, tisztaságának felügyeletéért és 

azoknak betartásáért 
 Felel az üzemben lévő gépek, berendezések, termelőeszközök tervszerű és rendkívüli 

karbantartásáért, a karbantartási terv kidolgozásáért, az előírt ellenőrzések, mérések 
végrehajtásáért. Gépkalibrációkat végez 

 Felügyeli az érvényben lévő technológiai és minőségbiztosítási előírások betartását, a gyártási 
folyamatok minőségét 

 Tevékenyen részt vesz az üzemi folyamatok fejlesztésében. Beosztottjait támogatja, ösztönzi 
a jobbító folyamatban való részvételre 

 Felügyeli a folyamatok dokumentáltságát, ellenőrzi a gyártási dokumentáció érvényességét 
 Vezeti a számára előírt dokumentációt, elemzéseket és jelentéseket készít 
 Elvégzi a munjkakörhöz tartozó dokumentációt a vállalatiránvítási rendszerben (SAP) 
 Részt vesz a gyártási és a kivitelezési dokumentáció  és tanúsítványok elkészítésében, illetve 

felel a karbantartási és a garanciális feladatok dokumentációjának ellátásáért 
 Gondoskodik a beosztott munkatársak irányításáról, támogatásáról, motiválásáról és 

fejlődéséről, valamint hatékony szervezet kialakításáról 
 Felel a pontos raktárkészlet kezeléséért, a fizikai és a számítógépes készlet egyezőségének 

(100%-os) fenntartásáért 
 Folyamatosan együttműködik a társosztályokkal 
 LEAN rendszer bevezetése 

 
 

Elvárások: 

 Termelésirányítási, raktározási, logisztikai tapasztalat 

 Termelésirányítási munkakörben eltöltött minimum 3 év 

 LEAN termelés irányítás ismerete 

 Aktív angol nyelvtudás  

 MS Office felhasználói ismeret, különös tekintettel az Excel-re 

 Agilis, proaktív személyiség, stratégiai gondolkodásmód 

 Pontos elemzőképesség, önálló munkavégzés  

 Ambiciózus kreatív személyiség  

 Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt 

 SAP BO ismeret előny 



 
Amit kínálunk: 

 Versenyképes jövedelem 

 Kellemes munkahelyi körülmények 

Munkavégzés helye: 
 
Fót 

 
Kizárólag fényképes önéletrajzát, a referenciák és a fizetési igény megjelölésével kérjük, küldje az 
information@alveola.hu email címre 
 


