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.
A Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. munkatársat keres az alábbi munkakörbe:
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KOORDINÁTOR
Leendő munkatársunk feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kutatás-fejlesztési részlegvezetők támogatása fejlesztési ütemtervek készítésében és nyomon
követésében, fejlesztéshez kapcsolódó adminisztratív feladatokban
A részlegektől érkező problémák és fejlesztési igények összegyűjtése, rendszerezése
A kutatás-fejlesztési területhez tartozó folyamatok standardizálása, igény esetén adminisztratív
folyamatok kialakítása, azokban aktív részvétel, a folyamatok felügyelete
A piaci előrejelzések és igények rendszerezése, az ehhez kapcsolódó projektek és előgyártások
indításának előkészületében való aktív részvétel
Kutatás-fejlesztési folyamatokról, stratégiai adatokról kimutatások készítése a vezetőség számára
Nemzetközi projektekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása (pályázatírás,
dokumentációgyűjtés, részbeszámolók készítése, egyéb feladatok)
Vevői látogatások szakmai előkészítése, koordinálása
Folyamatos kapcsolattartás a külföldi leányvállalatokkal
Együttműködés a kutatás-fejlesztési részlegekkel a fejlesztést érintő projekt menedzsment
feladatok ellátásában, a részlegeket együttesen érintő feladatokról egyeztetés a társterületekkel
(IT, Üzemeltetés stb.)

A számunkra megfelelő jelölt:
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik vagy ennek megfelelő tanulmányokat folytat
Affinitással rendelkezik projektkoordinátori feladatok elvégzésére
Magas szintű számítógépes ismeretekkel (Excel, MS Office) rendelkezik
Felelősségteljesen, önállóan és kreatívan végzi munkáját
Megbízható, precíz, proaktív és dinamikus, kiváló a szervezőkészsége
Jól kommunikál és hatékonyan együttműködik
Társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkezik

Előnyt jelent, ha a jelölt:
•
•
•
•
•

Műszaki fejlesztési területen projektmenedzsment és/vagy projektkoordinátori tapasztalattal
rendelkezik
Mérnöki és/vagy fizikusi és/vagy műszaki menedzser végzettségű
Minőségbiztosítási rendszerismerettel rendelkezik
Vállalatirányítási rendszerek ismeretével rendelkezik
JIRA, PowerBI ismeretekkel rendelkezik

Amit mi kínálunk:
•
•
•

Szakmai kihívást jelentő projektekben való részvétel lehetősége
Modern, kényelmes munkakörnyezet
Versenyképes bér, cafeteria juttatások

Cégünkről további információt a www.semilab.com honlapon talál.
Pályázatát a munkakör megjelölésével a hr@semilab.hu címen várjuk.

