GÉPBEÁLLÍTÓ
Tudtad, hogy Sirokban a Lőszergyár a COVID alatt is fejlődött és növekedett, és 2020
2020ban az USA-ban
ban az év lőszerének választották meg az egyik termékét?
Az elmúlt két évben több mint 100 fővel nőtt a dolgozók száma és 5.5 milliárd forintnyi
beruházás valósult meg. Új gyártósorokat telepítünk, új üzemcsarnokokat építünk, új
termékeket vezetünk be, egyre nagyobb kapacitással termelünk. A folyamatos fejlődés
eredményeként stabil és ttartós munkalehetőséget kínálunk Egertől 25 km-re,
km
Sirokban, hazánk egyetlen
yetlen nagy volumenű lőszergyárában. Vállalatunk nemzetközi
vállalatcsoport tagjaként,, 70 éves múltjának tapasztalataira és a vevők körében már
bizonyított márkáira
ira alapozva folyamatosan nő, és egyre nagyobb szerepet tölt be a
nemzetközi piacokon.Vállalatunk
Vállalatunk küldetése egyaránt fókuszba helyezi a nálunk
dolgozók és a termékeinket vásárlók érdekeit. Minőségi termékeket biztosítunk
hatósági és személyi védelmi felada
feladatok
tok ellátásához, valamint sportlövők és vadászok
szenvedélyének megéléséhez. Magyarországon egyedi, régiójában meghatározó, több
évtizedes múlttal rendelkező, törvénytisztelő és vonzó vállalatként, stabil jövőt
nyújtunk többszáz család számára.
A SIROKI LŐ
LŐSZERGYÁR BIZTOS JÖVŐT AJÁNL.
LÉGY RÉSZESE TE IS!

Újonnan induló gyártósoraink üzemeltetéséhez munkatársat keresünk siroki
gyárunkba Gépbeállító munkakörbe.

Amit kínálunk:












Határozatlan idejű munkaszerződést
Hosszútávú, stabil munkahelyet saját állományban
Családias hangulatban
hangulatban, tiszta és biztonságos környezetet
Ingyenes céges buszjáratot
Munkaruhát és a tisztíttatását
Biztos, jó fizetést, kezdő órabér bruttó 2000 Ft
Éves cafetériát,
afetériát, ajánlási~, jelenléti~, termelési~ és évvégi bónuszt,
törzsgárdajutalmat
törzsgárdajutalmat.
Gépbeállítói bónusz: 6 hónap munkaviszony után: br 150.000 Ft; 1 év
munkaviszony után: plusz br. 300.000 Ft,
Túlóra vállalási lehetőséget
Betanítási folyamatot mentor segítségével
Céges rendezvényeket,
zvényeket, vállalati ajándékokat

Feladatok:










A gépekhez szükséges alkatrészek utasítás szerinti beszerelése és beállítása, a
gépek üzemeltetése
A gépeken gyártott félkész termékek rendszeres minőségellenőrzése méréssel,
idomszerezéssel
Mérőszámok, termelési hatékonyság nyomon követese, gépi hatékonyság
növelése
A gépek állagának megőrzése, kisebb karbantartási feladatok rendszeres
elvégzése
Munkaterület és a gépek tisztán tartása
A gépek termelékenységének folyamatos fejlesztése
Egyedi, számítógép (PLC) vezérelt gépek működtetése, beállítása, javítása,
szükséges dokumentációk elkészítése a technológia támogatásával (használati
utasítás stb.)
Átállások támogatása, javaslatok fejlesztésekre, szerszámozás, kieső idő
csökkentése, optimalizáció
Gépek munkakörnyezetének megtervezése, szükséges szerszámok, alkatrészek
tárolásának megoldása (5S)

Elvárások:






Középfokú szakirányú végzettség (ipari gépész, gépi forgácsoló, egyéb fémipari
végzettség)
Műszaki rajz olvasás- és anyagismeret
Önállóság, megbízhatóság, problémamegoldó készség
Felelősség- és minőségtudat
Együttműködés a munkatársakkal, irányító és ellenőrző szakemberekkel

Előny:



Gépgyártástechnológiai technikus tapasztalat
CNC kezelő/programozó tapasztalat

Jelentkezés:
Amennyiben az állás felkeltette az érdeklődését, kérjük küldje el az önéletrajzát a
Zsuzsa.Malomhegyi@ruag.com – ra

