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.
Cégünk dinamikus bővülése miatt az alábbi pozícióba keresünk új munkatársat:

Műszaki projektkoordinátor
Rendszermérnökség területre
A pozícióban a következő feladatokat bíznánk Rád:
•
•
•
•
•

A mérőkészülékeink platformjához kapcsolódó, műszaki fejlesztési projektjeiben vehetsz részt.
Ezeket kell nyomon követned és támogatnod a koncepció megszületésétől a tervek elkészítésén
át a megvalósításig.
Számítunk rád az időtervek készítésében és kezelésében is.
Fontos, hogy a határidőket be kell tartanunk, így ez számodra is lényeges szempont lesz.
A pozíció fontos részét képezi a jó kommunikációs készség, ugyanis sokat fogsz egyeztetni a
társosztályainkkal: villamos- és gépészmérnökséggel, fejlesztéssel, technológiával és olykor
műszaki beszállítóinkkal is.
A leírt feladatokon kívül heti és havi összefoglaló jelentések készítésében is segíthetsz nekünk,
amelyek fontos információként szolgálnak a vezetőségnek

Mire számíthatsz, ha minket választasz?
•
•
•
•
•

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, így a műszaki projektkoordinátorinál is számíthatsz a kollégák
mentorálására, integrálásban és betanításban is sok segítséget fogsz kapni.
Bár több mint 850-en 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.

Mit kérünk Tőled a jelentkezéshez?
•
•
•

Felsőfokú végzettség pl. a következő területek egyikéről: műszaki menedzser, gépész vagy
villamosmérnök
2-3 év hasonló a területen szerzett releváns tapasztalt
Tárgyalóképes, de legalább középfokú aktív angol nyelvtudás

Előnyt jelenthet a jelentkezéskor:
•
•

Előnyként számoljuk el, ha van JIRA Work managment, vagy Windchill PLM rendszer használati
tapasztalatod
Koordinációs készségeiden túl műszaki ismeretekkel is rendelkezel

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

