
Feladatok: 
• Vevői igények feldolgozása. 

 » Elemzi a projekt témáját és megérti az ügyfél igényeit.
• Tervezés és műszaki rajzok elkészítése. 

 » A műszaki részleggel közösen kidolgozza a gyártósor  
elemeinek koncepcióját (például: munkaasztal, gravitá-
ciós átadóegység, FIFO állvány, milkrun kocsi, stb.).

• A megtervezett termékek ajánlatadásra előkészítése,  
dokumentáció készítés.

• Ügyfelekkel való kapcsolattartás és adategyeztetés a terve-
zési folyamattal kapcsolatban.

• Igény esetén helyszíni felmérés.
• A megrendelt projektek gyártásra való előkészítése.
• Ajánlatok versenyképes összeállításának koordinálása  

(pl. A legmegfelelőbb anyagok kiválasztása a projekthez).
• Ötletekkel és/vagy technikai megoldásokkal támogatja az  

értékesítő kollégákat.
• Cég képviselete szakmai kiállításokon, kongresszusokon.
• Utazási hajlandóság.

Amit kínálunk:
• Biztos állás egy modern, sikeres és innovatív vállalatnál.
• Versenyképes fizetés, folyamatos bérfejlesztés.
• Munkaidő: 8:00 - 16:30, amely rugalmas keretek közt zajlik.
• Kiváló munkahelyi légkör és rövid döntéshozatali folyama-

tok.
• Sokoldalú és változatos tevékenységi terület.
• Érdekes, széleskörű és innovatív termékválaszték.
• Ágazatokon átívelő ügyfélportfólió.
• Kiterjedt ismerkedés egy izgalmas munkakörrel és 

együttműködés egy erős csapattal.
• Szabadság a személyes fejlődésre és a munkakörnyezet 

alakításában való részvételre

Elvárások:
• Műszaki felsőfokú végzettség
• CAD alapú tervezőprogram ismerete (Solid Edge, AutoCad, 

CATIA, stb…)
• A Microsoft Office, ERP (Vállalatirányítási rendszer)  

felhasználó szintű kezelése
• Jó térbeli képzelőerő és tanulási készség
• Vevő orientált hozzáállás, jó kommunikációs és  

problémamegoldó készség
• Csapatmunkára való hajlandóság
• Angol és/vagy német kommunikációs szintű nyelvtudás
• Előnyt jelent a lean gyártásban vagy KPI területén szerzett 

tapasztalat
• Önálló kezdeményezés, rugalmasság és önálló munkavégzés
• Kreatív, innovatív látásmód
• Strukturált a gondolkodásmód
• Magabiztos és határozott fellépés
• Precizitás, pontosság megbízhatóság

Projekt tervező munkatársat.
Kecskeméti telephelyünkre teljes munkaidőben keresünk

A BeeWaTec ipari szektortól függetlenül, egyedi megoldásokat és átfogó koncepciókat kínál a lean gyártáshoz, a hatékony 
gyártáshoz és az Ipar 4.0-hoz, amelyekkel egyedi munka-, termelési- és logisztikai folyamatok tervezhetők gyorsan, hatéko-
nyan, biztonságosan és mégis rugalmasan.

Közepes méretű német anyavállalattal együtt következetesen a folyamatosan magas minőségi színvonalra összponto-
sítunk a lean gyártás területén - ez vonatkozik termékeink gyártására és az ügyfeleinknél alkalmazott  rendszereinkre 
is. Ügyfeleinknek teljes körű támogatást nyújtunk a folyamatoptimalizálás teljes útja során. A BeeWaTec moduláris 
rendszerének rugalmas koncepciója lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy könnyen és gyorsan megvalósítsák egyedi 
termelési környezetüket.

A minőségi és együttműködő ügyfélszolgálatot természetesnek és piaci sikerünk sarokkövének tekintjük.

Kik vagyunk mi ...

...az alábbi elérhetőségre
BeeWaTec Hungária Bt.
Lázár Csaba
Kiskőrösi út 8.
6000 Kecskemét
phone 76/ 507-000
envelope cs.lazar@beewatec.hu 
globe www.beewatec.com

Felkeltettük  az érdeklődését?
Kérjük küldje el fényképes önéletrajzát, a legkorábbi munkába 
állásának időpontjával és a fizetési igényének megjelölésével...


