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Megbízónk, világszinten elismert norvég autóipari cégcsoport, 20 országban 11 000 alkalmazottal 32
gyártóüzem egységgel. Siófoki gyárukban, főképpen fékberendezésekhez tartozó kábelköteg gyártással
foglalkoznak.
Felelősségi körök, feladatok









Ellenőrzi, hogy a beszállított anyagok és késztermékek követik a megfelelő folyamatokat,
Foglalkozik a gyártósori és termék problémákkal, vevői problémákkal, a gyártósori esetekkel, használja
a problémamegoldó eszközöket és technikákat, mint az FMEA, méri a folyamatok és termékek
paramétereit, vezényli a folyamat képességek mérését.
Biztosítja, hogy a control plan-ek megfelelőek legyenek, kövessék a gyártási folyamatokat, javító
intézkedések visz végbe, új eljárásokat alkalmaz, fejleszti a műveleti utasításokat, informálja és betanítja
az embereket.
Elemzi és kommunikálja a folyamat képesség eredményeit, meghozza a szükséges javító intézkedéseket.
Aktívan részt vesz a termékekkel, folyamatokkal, tervezői feladatokkal, és termeléssel kapcsolatos
megbeszéléseken, folyamatos fejlesztési ötletekkel áll elő a termelésben.
Poka Yoke megoldások fejlesztése, kivitelezése
A gyártási folyamatok fejlesztésének folyamatos támogatása, gépek elektromos vagy mechanikus
szempontú fejlesztése
A biztonsági előírások követése és betartatása
Főbb kihívások





Segítségnyújtás a termelés számára, a minél hatékonyabb erőforrás felhasználás érdekében.
Folyamatos fejlesztési tevékenységek folytatása a termelési hatékonyság, a termékminőség és további
célterületek javítása érdekében.
A Lean bevezetés és Lean tevékenységek támogatása minden termelési területen.
Fő teljesítménymutatók






Termelési hatékonyság
Vevői szállítások időben
Új termék bevezetések hatékony átvétele az NPI területtől
Folyamatos Fejlesztési Projektek

Elvárások:





felsőfokú műszaki végzettség,
3 éves, gyártásban, lehetőleg autóiparban szerzett tapasztalat, kézi összeszerelési tevékenység
ismerete, műszaki rajzok és leírások értelmezése
Lean ismeretek, 8D, előnyt jelentenek
angol középszintű nyelvismeret, műszaki nyelv alkalmazása főképpen írásban

Személyiség elvárások:



praktikus, gyártáshoz közeli segítő készség, erős kezdeményező és meggyőző készség,
magabiztos, határozott fellépés,
nagyon jó kommunikációs és kapcsolatteremtő, változás kezelési készségek




tanulékony, motivált, pozitív, rugalmas, lendületes, önálló, terhelhető
dinamikus munkavégzés, pro aktivitás, projektvezetés és team munka,

Juttatások:






kiemelt kereseti lehetőség, műszak pótlékok
cafeteria
fiatalos csapat, tréningek, karrierépítés lehetőség,
szezonalitás miatt télen több, nyáron kevesebb munkavégzés, 5x12H munkaidő,
teljes szabad hetek időszakosan a nyári időszakban, hétvégi és ünnepnap nincs munkavégzés

Munkavégzés helye: Siófok

Amennyiben felkeltette érdeklődését a leírásban szereplő pozíció és úgy érzi, hogy megfelel az elvárásoknak,
várjuk szakmai pályázati anyagát az alábbi elérhetőségekre:

ildiko.kovacs@ihrsolutions.net
Közvetítési engedélyszám : 16311-3/2008-5100-590
Cégjegyzék szám: 01-09-894241

