A Semilab Zrt. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő high-tech cége. A budapesti központunkban
fejlesztett és gyártott mérőberendezéseket a világ vezető mikrocsip-, memória-, kijelző- és napelemgyártó
vállalatai számára értékesítjük. Cégünk a napelemiparban piacvezető, a félvezetők méréstechnikájának
piacán pedig a világon 5. pozíciót tölt be.

Cégünk dinamikus bővülése miatt az alábbi pozícióba keresünk új munkatársat:

Csomagolástechnológiai mérnök
Mivel foglalkoznál, ha csatlakoznál a csapathoz?
•
•
•
•
•

Az elkészült mérőkészülékek csomagolásával (előfordulhat tisztatéri készülék is) és az ehhez kapcsolódó
feladatok szervezésének és végrehajtásának a támogatásával.
Csomagolási technológiák kidolgozásában mindenképpen számítunk rád, melyek a mérőkészülékeinkre és
a beépülő alkatrészeinkre vonatkoznának.
Vannak már meglévő csomagolási eljárásaink, ezeket kéne rendszeresen felülvizsgálnod, illetve szívesen
veszünk javaslatokat is ezeknek a javítására.
Ezeken kívül foglalkoznál még termékjelöléssel, az adott céloknak megfelelő csomagolóanyag
meghatározással és ezeknek ellenőrzésével.
A kommunikáció fontos részét képezi a pozíciónak, mert kapcsolatot több területtel is kell majd tartanod,
mint például: logisztika, minőségbiztosítás, tervezőmérnökség, termelés, tesztcsoportok.

Mikor jelentkezz?
•
•
•
•

Ha van felsőfokú végzettséged pl. a következő területek egyikéről: könnyűipari mérnök,
csomagolástechnológiai mérnök vagy egyéb releváns végzettség
Nem ismeretlen számodra ez a munkakör, tehát dolgoztál már legalább egy évet hasonló területen
Az angolodra szükség lesz főleg írásban, de előfordulhat szóbeli használat is, tehát ne félj megszólalni, ha
szükséges
A munkakör igényli a precizitást, megbízhatóságot és a jó problémamegoldó képességet, így örülnénk neki,
ha ezek elmondhatóak lennének rólad.

Mire számíthatsz?
•
•
•
•
•

Sikerünk alapja, hogy kollégáinkat a legkiválóbb szakemberek alkotják, mind kutatásfejlesztési, mind
gyártási területen. Így megfelelő támogatást kapnál, mely a szakmai fejlődésedre is óriási hatással lenne.
Minden pozíció esetében számíthatsz a kollégák mentorálására, így integrálásban és betanításban is sok
segítséget fogsz kapni.
Bár több mint 800-an vagyunk itthon, közös programokkal próbáljuk meg még közelebb hozni egymáshoz
a kollégákat. Igaz ez a vírus helyzetben nagyon nehéz, de reméljük ezen is túlleszünk nemsokára.
Az iroda Budapest egyik legjobban megközelíthető helyén található, pontosabban: 1117,
Budapest, Prielle Kornélia u. 4/A, melyet autóval biciklivel és tömegközlekedéssel is könnyen el tudsz érni.
Munkádat az alapbéren felül Cafeteriával, home office és sportolási lehetőséggel, rugalmas munkaidővel
honoráljuk.

Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzát a megpályázott munkakör megjelölésével a hr@semilab.hu e-mail
címre várjuk.

