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A BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
rádiófrekvenciás és mikrohullámú berendezéseket tervező és gyártó vállalat. A világ közel
30 országába exportál innovatív, magas technológiai tudással előállított termékeket elsősorban a
kritikus kommunikáció, a védelmi ipar és az űripar számára. Az egyedi gyártási folyamatok
menedzselésével foglalkozó Gyártásmenedzsment csoport bővülése és átalakulása kapcsán
keresünk

Production Process Engineer / Gyártástámogató
munkatársat.

Feladatok:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gyártások tervezése, indítása, nyomon követése az IFS vállalatirányítási rendszerben
Gyártási dokumentációk kezelése, meglétük ellenőrzése
Határidők monitorozása: a kész termékek vagy a részfolyamatok határidejének figyelése,
folyamatos visszacsatolás a kereskedelem és az ügyfelek irányába a határidők állását
illetően
Státuszjelentések, riportok készítése
Társosztályokkal való kapcsolattartás (termékfejlesztés, mérnöki osztályok, raktár)
Egyeztetés és koordináció a fejlesztők és gyártási csoportok között
A gyártások közben szükséges változások, változtatások menedzselése
Gyártási folyamatok fejlesztése, hatékonyságuk növelése
Eredmények, lemaradások nyomon követése és jelentése
Jövőbemutató javaslattétel a termelékenység és a folyamatok javítása irányában, részvétel
folyamatmenedzsment projektekben,
A belső gyártó szervezetekkel való folyamatos szoros kapcsolattartás és együttműködés

Elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•

Angol nyelvtudás (a munka nyelve magyar)
Gyártás területen szerzett munkatapasztalat
Vállalatirányítási rendszer használatában szerzett tapasztalat
Gyártási folyamatok ismerete
Precizitás, pontosság, rugalmasság a változások kezelése terén
Részletorientált, analitikus szemlélet, lényeglátó képesség
Felsőfokú műszaki végzettség
Gyártástámogató rendszerek ismerete.
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Amit kínálunk:
•
•

változatos feladatok, fejlődési lehetőség,
versenyképes fizetés, éves bónusz és béren kívüli juttatások.

Munkavégzés helye: Budapest IV. kerület, Ipari Park utca 10. www.bhe-mw.eu
Jelentkezés: jobs@bhe-mw.eu
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