
 
 

Csatlakozz a magyarországi szépségipar egyik meghatározó szereplőjéhez az Alveola Kft.-hez! 
Több mint 29 éves szakmai tapasztalatunkkal, sajátmárkás termékeinkkel és forgalmazott 

márkáinkkal aktív részesei vagyunk a hazai professzionális kozmetikai és lakossági 
szépségpiacnak.  

Légy Te is egy olyan csapat része, amely együttműködve, csapatszellemben dolgozik és 
magas szintű szakmai munkát végez! 

 
Kozmetikai gyártóüzemünkbe  

 

Töltőüzem termelésvezető munkatársat 
 

keresünk. 
 
 
Feladataid lesznek: 

• Üzemi termelés szervezése, irányítása 
• A töltéshez / termeléshez kapcsolódó folyamatok ütemezése, munkaszervezési 

feladatok ellátása az erőforrás-szükségletek és kapacitásigények 
figyelembevételével 

• Eredmény orientált erőforrás gazdálkodás 
• A kozmetikai termékek töltési, termelési folyamatokhoz szükséges feltételek 

megtervezése az emberi és gépi erőforrások, az üzemi elrendezés, a termelési 
kapacitás, az optimális anyagáramlás és az ezek eléréséhez szükséges költségek 
figyelembevételével 

• Havi / heti termelési tervben foglaltak teljesítésének biztosítása  
• Munkafolyamatok optimalizálása a rövidebb gyártási határidők elérése és a 

termelékenység növelése céljából 
• Az aktuális gyártási folyamatok felügyelete, a vonatkozó szabályok, előírások 

betartása és betartatása lásd GMP 
• A munkabiztonsági, munkahigiéniai és munkafegyelmi előírások ellenőrzése, 

üzemre vonatkozó szabályok, előírások betartatása 
• Termelési dokumentáció és egyéb adminisztráció kezelése 

• Javaslattétel a területedet érintő hatékonyság növelési, minőségbiztosítási, illetve 
technológia fejlesztésére 



• Az üzemi validációs munkákban és auditokon történő aktív részvétel 
• Új dolgozók szakmai oktatása 
• Folyamatos kapcsolattartás a termeléshez/gyártáshoz kapcsolódó társosztályokkal 

 
 
Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 

• Termékgyártásban vagy üzemvezetésben szerzett legalább 3-5 éves vezetői 
szakmai tapasztalat 

• Felsőfokú (esetleg középfokú) műszaki végzettség, szakképzettség 

• Gyártástechnológiai vagy minőségbiztosítási ismeretek 

• Felhasználói szintű informatikai ismeretek 
 
Személyes kompetenciáid: 

• Felelősségteljes, határozott, proaktív személyiség 

• Jó probléma felismerő és megoldó képesség 

• Rendszerszemléletű gondolkodás, jó időgazdálkodás 

• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség 

• Önálló, precíz, határidős munkavégzés 

• Megoldás orientált, konstruktív gondolkodás  

• Vezetői és szervezői képesség  

• Szervezőkészség, motiváció és rugalmasság, gyors reagálási képesség  
 
 
Előny: 

• Vegyészmérnök / vegyész végzettség 

• Kozmetikai, vegyipari vagy élelmiszeripari szektorban hasonló területen szerzett 
tapasztalat 

• Modern vezetési filozófiák ismerete, alkalmazása (pl. Lean) 

• Műszaki vénával rendelkezel, új informatikai rendszerek megismerése nem okoz 
problémát SAP Business One MRP modul ismerete 
 

 
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 cég 
• Versenyképes fizetés, 13. havi jutalmat és cafeteriat kínálunk 
• Modern, egészséges munkakörnyezet 
• Hosszútávú munkalehetőség 
• Dinamikus fiatal csapat  
• Céges rendezvények, csapatépítő programok  
• Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 

 
Munkavégzés helye: 

Dunakeszi 



 
 
Kizárólag fényképes önéletrajzodat, bizonyítványaid másolatát és cégre szabott motivációs 
leveled kérjük küldd az information@alveola.hu e-mail címre, a referenciák pontos 
megjelölésével (referencia neve, kontaktszemély, elérhetőség). 
A pályázatot csak ezen dokumentumok és információk feltüntetésével tudjuk befogadni. 

Állásjelentkezésed beküldésével hozzájárulsz abban foglalt személyes adataid kezeléséhez az 
Alveola adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Adatkezelésünkről az 
http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalunkon olvashatsz részletesebben. 
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