
 

 

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: 

Projekt koordinátor gyártási területre 

Mivel foglalkoznál, ha csatlakoznál a csapathoz? 

• A mérőkészülékeinkhez kapcsolódó gyártási és fejlesztési projektekben vehetsz részt, ezeket 

kell nyomon követned és támogatnod 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: fejlesztéssel, mérnökséggel, beszerzéssel, teszteléssel, gyártással, 

logisztikával és külföldi munkatársakkal. 

• A leírt feladatokon kívül heti és havi összefoglaló jelentések készítésében is segíthetsz 

nekünk, amely fontos információként szolgál a vezetőségnek. 

Mire számíthatsz? 

• Sikerünk alapja, hogy kollégáinkat a legkiválóbb szakemberek alkotják, mind kutatás-

fejlesztési, mind gyártási területen. Így megfelelő támogatást kapnál, mely a szakmai 

fejlődésedre is óriási hatással lenne.  

• Minden pozíció esetében, így a projekt koordinátorinál is számíthatsz a kollégák 

mentorálására, 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. 

Mikor jelentkezz? 

• Ha van felsőfokú végzettséged pl. a következő területek egyikéről: műszaki menedzser, 

gépész vagy villamosmérnök  

• Ha dolgoztál már 2-3 évig hasonló a területen, vagy ha releváns végzettséggel és 

gyakornoki tapasztalattal rendelkezel, de pályakezdő vagy 

• Tárgyalóképes, de legalább középfokú aktív angol nyelvtudással rendelkezel. 

• Előnyként számoljuk el, ha van valamilyen vállalatirányítási rendszerben szerzett 

tapasztalatod, de ha még nem volt dolgod ilyennel, szívesen megtanítjuk Neked. 

 



 

 

Kiválasztásai folyamatunk 

 

 

  

  

  

 

  Jelentkezés             Előszűrés           Online interjú            Személyes interjú           Ajánlat 

 

 

Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzodat a megpályázott munkakör megjelölésével a 

hr@semilab.hu e-mail címre várjuk. 
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