
 

 
 

Nemzetközi piacon működő, dinamikusan fejlődő vegyipari vállalatunk agrokemikáliák, valamint 

növényvédőszer hatóanyagok gyártásával és kereskedelmével foglalkozik.  

Társaságunk kitűnő minőségű termékeket szállít a világ minden tájára. 

 
A műszaki terület komplex vezetésére munkatársat keresünk az alábbi pozícióba: 

Műszaki vezető 
 

A munkakör célja: 

Leendő kollégánk a menedzsment team tagja, közvetlenül az ügyvezető igazgatónak riportál. Felel a termelés 

folyamatosságának és tervszerű végrehajtásának teljeskörű műszaki biztosításáért, valamint összefogja és 

projektek keretében irányítja az új termékek, technológiák bevezetéséhez szükséges, vagy a jelenlegi 

rendszerek módosítására vonatkozó műszaki, technológiai módosításokat. 

 

Feladatok, melyek Önre várnak: 

▪ A műszaki terület stratégiai és operatív vezetése 

▪ Elemzés és javaslattétel műszaki és energetikai rendszerek korszerűsítésére, hatékonyságuk 

továbbfejlesztésének koordinálása 

▪ A termelő egységek napi műszaki problémáinak priorizálása és lehető legrövidebb időn belüli megoldása 

kollégái, valamint a szükséges vállalkozók bevonásával, irányításával 

▪ Az éves fejlesztő beruházási keret megtervezése az üzleti/stratégiai terveknek megfelelően 

▪ Költségek folyamatos követése és igazolása, ill. törvényi előírásoknak megfelelő elszámolása, valamint 

adatszolgáltatás a kontrolling és könyvelés részére  

▪ Új termékek és technológiák bevezetése előtt projekt előkészítési feladatok elvégzése a társszervezetekkel 

közösen a szükséges műszaki rendszer megtervezéséhez  

▪ Projektek teljes körű vezetése és megvalósítása a jóváhagyott költség- és időkereteken belül (a projekt 

menedzserek, a vállalat összes alkalmazottjának, valamint a vállalkozóknak közvetlen vagy közvetett 

irányításával)  

▪ Energiaellátással kapcsolatos egységek (hűtőtelep, kompresszorházak, hőközpontok) üzemeltetése és 

működtetése, valamint energiaellátással kapcsolatos szolgáltatói kapcsolattartás és felügyelet 

▪ Részvétel a vállalati menedzsment team munkájában a műszaki szervezet és szakma képviseletében 

 
Jelentkezzen hozzánk, ha: 

▪ Felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik 
▪ Legalább 5 év műszaki és energetika területen eltöltött szakmai, valamint ebből minimum 3 év vezetői 

tapasztalattal bír 

▪ Angolul tárgyalási szinten kommunikációképes 

▪ Tapasztalt projektek vezetésében, projekt team irányításában 

▪ Képes emberek irányítására és motiválására 

▪ Határozott, dinamikus, gyakorlatias személyiség 

 
Mit kínálunk? 

Leendő kollégánkat  



▪ Stabil vállalati háttér és hosszútávú munkalehetőség 
▪ Aktív részvétel a vállalat dinamikus növekedésében 
▪ Vállalati autó 
▪ Teljesítmény alapú éves bónusz 
▪ Béren kívüli juttatások 
▪ Karácsonyi jutalom 
▪ Egészségbiztosítás (egészségügyi problémák esetén szakorvosi, diagnosztikai vizsgálatok stb. 

igénybevétele magánszolgáltatóknál) 
várja. 

 

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park, Miskolc közvetlen közelében 

 

Jelentkezés:  

Amennyiben a leírtak alapján magára ismert és cégünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el önéletrajzát 

a jobs@kischemicals.hu e-mail címre. 
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