
 
 

A SEMILAB a világ vezető mikroelektronikai, napelemipari és kijelző-gyártó cégeinek beszállítója a méréstechnika 

területén. Termékeinket a világ minden táján használják a gyártási folyamat ellenőrzésére és kutatás-fejlesztésre. 

A berendezéseket Budapesten fejlesztjük és gyártjuk, ahol saját szakembergárdánk felügyeli a termék teljes 

életútját, az ötlettől a tervezésen és gyártáson át a felhasználók támogatásáig.  

 

Az alábbi munkakörben keresünk új munkatársat: 

Coordinator of Product Installation / Telepítési koordinátor 
 

A pozició fő célja:  

A pozíció elsődleges célja a kiszámítható telepítési átfutási idő és termék minőségi célok elérése.  

A telepítési fázisok, mérföldkövek, erőforrások ütemezését a projekt menedzsment metodikák használatával kell 

elvégezni, ezzel elősegítve a HQ-ban a funkcionális részlegekkel és leányvállalatokkal történő koordinációt, a 

telepítési tevékenységek támogatását, valamint a teljesítménymutatók nyomon követését és kezelését. 

A telepítési koordinátor együtt dolgozik a cég kutatás-fejlesztési részlegeivel és a leányvállalataink mérnök 

csapataival.  

 

Feladatok: 

 

• Projekt dokumentáció készítse és projekt alapú ütemterv felállítása a funkcionális területek és a 

leányvállalatok részvételével 

• A telepítés előtti kommunikáció kezdeményezése és biztosítása a régió menedzsmentjével, beleértve az 

ütemezést is a projekt dokumentáció alapján 

• A Semilab termékek időben történő és sikeres telepítésének támogatása az ügyfél telephelyein 

• A projektek előrehaladásának felügyelete, a felmerülő problémák eszkalációs mátrix alapján történő jelzése a 

funkcionális területek és a menedzsment felé 

• Az ügyfelek aggályainak megismerése és azok mérlegelése a termék specifikációi alapján 

• Együttműködés a fejlesztési részlegekkel az átfutási idők elérése érdekében 

• A lessons learned keretein belül javaslatok tétele a fejlesztési részlegek számára a projekt zárások után, ezzel 

támogatva a termék fejlesztést 

• A munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, mely elősegíti a stratégiai célok állapotának 
vizsgálatát, továbbá döntés támogatást biztosít a jövőbeli cselekvési tervekhez 

 

Elvárások:  

• Mérnöki vagy gazdasági végzettség 

• Legalább 2 év releváns tapasztalat csapatvezetőként/projektvezetőként 

• Középszintű, aktív angol nyelvtudás szóban és írásban. 

• Megbízható számítástechnikai ismeretek (MS Office) 

• Együttműködési készség nemzetközi csapattal 

• Önmotivált, gyors tanulási és problémamegoldó irányultság 

• Eredmény és célorientált személyiség 

• Erős interperszonális kommunikációs készség, amellyel képes kapcsolatokat építeni és együttműködni 

többfunkciós szervezetek között 

 

Előny: 

• ERP, CRM, és projekt vezetéssel kapcsolatos tool-ok ismerete (pl: MS Projekt, Jira) 
 
Amit kínálunk: 

• Versenyképes jövedelem, cafeteria juttatások 

• Modern, kényelmes munkakörnyezet XI. kerületben 



• Fiatalos, lendületes csapat 

• Dinamikusan változó munkakörnyezet 

• Cég által támogatott sportolási lehetőség 
 
 
Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzát a megpályázott munkakör megjelölésével a hr@semilab.hu e-mail 
címre várjuk. 
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