Az OBO BETTERMANN egy több mint 100
éves múltra visszatekintő, német családi
tulajdonban lévő vállalatcsoport, mely
az épületvillamossági szereléstechnika
területén a világelsők közé tartozik.
A jelenleg mintegy 1200 főt foglalkoztató magyarországi OBO cégcsoport telephelye a Budapesttől 35 km-re fekvő,
Bugyi nagyközség melletti ipari parkban
található.
A
magyarországi
gyártóbázis
nemzetközi viszonylatban is az OBO
csoport egyik legmeghatározóbb tagja.
A termelési folyamatok három jól
elkülönített területre oszthatók: fém- és
a műanyagipari termékgyártás, valamint
elektronika. Mindhárom területen modern
gépparkkal, jól felszerelt üzemekben,
izgalmas gyártási technológiákkal folyik
a termelés.

Elérhetőségeink:
2347 Bugyi, Alsóráda 2.
karrier@obo.hu
+36 29 349 000
www.obo.hu
obobettermannmagyarország
obobettermannmagyarország
Pillants bele az OBO
mindennapi működésébe!

Csapatunk bővítésére keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS / SZAKMÉRNÖK
Feladatok:

a gyártóüzemek, csomagolással összefüggő feladatok tervezésének és
szervezésnek támogatása,
az előállított termékek csomagolási technológiájának kidolgozása,
a beérkező csomagolóanyagok minőségének meghatározása és
ellenőrzése,
a csomagolás fejlesztésére irányuló tevékenységek meghatározása és
irányítása,
termékjelöléssel
kapcsolatos
feladatok
ellátása
(etikettek
meghatározása, szerkesztése, változtatása),
a termelést támogató rendszerekben a csomagolással összefüggő
törzsadatok kezelése és frissítése,
a meglévő csomagolási eljárások folyamatos felülvizsgálata, javaslattétel
a csomagolási eljárások javítására,
kapcsolattartás az érintett részlegekkel (logisztika, termelés, beszerzés).

Elvárásaink:

szakirányú végzettség,
hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat,
megbízhatóság, precizitás,
problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása,
megoldási alternatívák, a legjobb megoldás kiválasztása),
angol és/vagy német nyelvtudás.

Ami nálunk vár:

tanulási lehetőség, állandó szakmai fejlődés, változatos feladatok,
korszerű, folyamatosan fejlődő környezet, szakmailag elhivatott és
együttműködő csapat,
korrekt jövedelem-csomag, mely fix és teljesítményarányos elemekből,
valamint éves bónuszból és béren kívüli juttatásból áll,
hosszú távú, biztos munkahely, tervezhető munkaidő,
munkába járás támogatása utazási költségtérítéssel vagy ingyenes
céges buszjáratokkal a környező településekről.

Tájékoztatjuk, hogy jelentkezése esetén a pályázatában szereplő adatai rögzítésre kerülnek az elektronikus adatnyilvántartó rendszerünkbe. Jelentkezését úgy tekintjük, hogy a fenti
adatkezeléshez hozzájárul. Az adatait a vonatkozó Európai Uniós és hazai jogszabályoknak megfelelően kezeljük, azokat harmadik fél részére nem továbbítjuk. Adatainak törlését írásban
kérheti a karrier@obo.hu e-mail címen vagy postai úton az OBO Bettermann Hungary Kft., 2347 Bugyi, Alsóráda 2. elérhetőségen.

