
 

Az Alumíniumárugyár Zrt. 120 éve a hazai fémipar jelentős szereplője. Saját fejlesztésű nemzetközileg 

is elismert alumínium gázpalack gyártása mellett, vasúti fékberendezésekhez gyárt alkatrészeket. 

Számtalan, fémmegmunkálásra hivatott technológiával rendelkezik. 

A termelés, illetve az üzemben dolgozók vezetésére, a szervezeti és technológiai fejlesztésekkel 

kapcsolatos operatív feladatok magas színvonalú ellátására keresünk tapasztalt és elhivatott vezetőt. 

 

ÜZEMVEZETŐ 

munkatársat keresünk 

 

Új vezető munkatársunk főbb feladatai: 

 Termelési és karbantartási tevékenység tervezése, szervezése, irányítása egy 50 fős üzemben. 

 Közreműködik a beruházások tervezésében, koordinálásában, felügyeletében. 

 Termelés folyamatosságának biztosítása, megrendelések határidőben, mennyiségi és minőségi célok 

teljesítése mellett történő teljesítése. 

 Aktívan részt vesz a minőségi reklamációk kivizsgálásában, helyesbítő intézkedések kidolgozásában. 

 Részt vesz a technológiai és termék fejlesztésben. 

 A management támogatása műszaki jellegű kérdésekben döntés előkészítés céljából. 

 Szakterületével kapcsolatos nyilvántartások vezetése, jelentések készítése. 

 Részt vesz a technológiai fejlesztésekben; technológiai folyamatokat szabályozza, optimalizálja. 

 Beosztott üzemi dolgozók vezetése, közvetlen irányítása, teljesítményértékelés és motivációs rendszerek 

működtetése. 

 Létszámtervezést, részvétel a munkatársak kiválasztásában. 

 Foglalkozás-egészségügyi és biztonsági követelmények betartása és betartatása; események, 

veszélyhelyzetek kezelése. 

 A termelési kapacitások fejlesztése, optimalizálása (költséghatékonyság, rugalmasság, termelékenység). 

 Együttműködés a társszervezetekkel, szakmai támogató csoportokkal. 

 Részt vesz a vállalatirányítási rendszer fejlesztésében és működtetésében. 

Elvárásaink: 

 Felsőfokú gépészmérnöki végzettség. 

 8 év szakmai tapasztalat gyártásban, termelési területen. 

 5 év üzem-, vagy termelésvezetői tapasztalat. 

 Jó kapcsolatteremtő és tárgyalási készség, fejlett kommunikáció. 

 Kiemelkedő problémamegoldó képesség. 



 Magabiztos fellépés. 

 Önállóság, proaktivitás, folyamatorientáltság. 

 Lojalitás, tulajdonosi szemléletmód. 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

 Terhelhetőség, rugalmasság, stressztűrő képesség. 

 

Amit kínálunk: 

 Szakmai kihívást egy nagy múltú vállalatnál. 

 Versenyképes jövedelmet. 

 Tapasztalatot szerezhet és sokat tanulhat a minőségi termékek gyártásáról. 

 Fejlődési lehetőséget, szakmailag és a vezetésben. 

 Azonnali munkakezdési lehetőséget. 

 

 

Ha felkeltettük érdeklődését és érez Magában ambíciót, elszántságot, akkor várjuk pályázati anyagát – fényképes 

szakmai önéletrajzát a szakterületen elért sikerek eredmények részteltezésével; motivációs levelét; okleveleinek, 

diplomáinak másolatát - az info@alurt.hu e-mail címre. Ha van ajánló levele, kérjük, azt is mellékelje. 
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