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:

IT Project Manager – Digital Operations Department
A Digital Operations részleg felelős a SEMILAB digitális transzformációjának stratégiai szintű tervezésért és
megvalósításáért. A célunk olyan hatékony és agilis digitális megoldások meghonosítása, amelyek a munkavállalók
technológiákkal, kiszolgáló rendszerekkel és folyamatokkal történő összekapcsolása révén a vevői élményt
jobbítják és optimalizálják a működést. A vállalat profiljából adódóan a belső vevőink palettája igen színes, így a
digitalizációs projektek és megoldások is igen változatosak: tervezőmérnöki feladatkezelő rendszer kidolgozása,
raktárirányítási rendszer bevezetése, vagy az ügyfélkapcsolati rendszer cégcsoport szintű implementálása, hogy
csak néhányat említsünk. A részleg projekt menedzsereinek fő célja a digitális stratégia megvalósítása az előbb
említett projekteken keresztül szoros együttműködésben a külső és belső fejlesztőkkel és az üzleti
stakeholderekkel.
Így a következő feladatokat bíznánk rád:
• Digitalizációs informatikai projektek menedzselése, az ötlet fázistól a megvalósítás végéig
• Projekt ütemtervek létrehozása, a feladatok meghatározása és ütemezése, a szükséges erőforrás igények
becslése
• Specifikációk létrehozása az üzleti igények mentén, koncepciótervek kidolgozása a digitális rendszerekre
vonatkozóan
• Az üzleti felősök, felhasználói csoportok tájékoztatása és a projekt állapotának folyamatos kommunikálása
• Külső beszállítók és fejlesztő partnerek kezelése
• Projekt eredményességi, sikerességi és végrehajtási mérőszámok meghatározása és nyomon követése
• Kockázatcsökkentési tervek kidolgozása és végrehajtása a projektek megvalósítása során
• Oktatások szervezése és bevezetett digitális megoldások támogatásának kialakítása
• Beszámolók, jelentések készítése, vezetőség folyamatos tájékoztatása
• Napi operatív feladatok ellátása

Téged keresünk, ha:
• Felsőfokú végzettséged van informatikai vagy gazdasági területen
• 3-5 év releváns szakmai tapasztalattal rendelkezel üzleti informatikai projektek vezetésében
• Tárgyalóképes angol nyelvtudásod van (folyékony nyelvhasználat írásban és szóban)
• Nem riadsz vissza a teljesen új megközelítések alkalmazásától nagyszabású projektekben
• Jó problémamegoldó képességekkel rendelkezel és nagyfokú rendszerszemléleted van

Előnyt jelent, ha:
• Vállalatirányítási, logisztikai szoftverekkel kapcsolatosan van tapasztalatod

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem, cafeteria juttatások
• Home office
• Lehetőség a személyes és szakmai fejlődésre (tréningek, oktatások)
• Modern, kényelmes munkakörnyezet XI. kerületben
• Fiatalos, lendületes csapat
• Dinamikusan változó munkakörnyezet
• Céges rendezvények, csapatépítő programok
• Cég által támogatott sportolási lehetőség

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

