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Feladatok, amelyben a támogatásodat kérjük:  
Munkavégzés helye: Ózd 

• Építsen fel és hozzon létre egy hatékony csapatot 

• Az összes üzleti folyamat létrehozása és felfuttatása: a rendelésfelvételtől a termékek kiszállításáig 

• Felügyelje a napi műveleteket, hogy megfeleljen az ügyfelek elvárásainak és a csoport céljainak 

• A műveletek kezelése és a folyamatok időbeli és költségkereten belüli adaptálása 

• Végezze el a vállalat üzleti stratégiáit a célok elérése és a helyi üzlet további növekedése érdekében 

• Érje el a vállalat növekedési előrejelzéseit és céljait dinamikus környezetben 

• Üzleti tervek létrehozása és jelentések készítése, azok hatékonyságának és előrehaladásának nyomon 
követése 

• Motiválja és vezesse az alkalmazottakat, hogy ugyanabban a stratégiai irányban haladjanak a vállalat 

• küldetésének elérése érdekében 

• Gondoskodjon az összes törvényi előírás betartásáról 

• Fejlessze a szervezetet világszínvonalúvá a Lean elvek mentén 
 
A pozíció betöltéséhez szükséges: 

• Felsőfokú végzettség 

• Aktív kommunikációs szintű angol és magyar nyelvtudás (német nyelvtudás előnyt jelent) szóban és 
írásban egyaránt 

• Minimum 10 éves releváns releváns szakmai tapasztalat gyártóipari területen 

• 100 fő vezetésében, irányításban szerzett tapasztalat 

• Nemzetközi cégnél szerzett vezetői tapasztalat 

• Vezető munkatársak, komplex szervezetek és adott erőforrások menedzselésében szerzett tapasztalat 

• Szervezet és nagy létszámú csapatok felépítésében szerzett tapasztalat (a 0-ról felépítve) 

• Magas szintű üzleti tudatosság és hozzáértés 

• A pénzügyi és általános gazdálkodás bonyolultságának megértése 

• Kiváló vezetői, kommunikációs és szervezőkészség 

• Kiváló az elemző gondolkodás, a problémamegoldás 

• Erős válságkezelő és konfliktusközvetítő készség 

• Lean Management implementációban szerzett komoly tapasztalat 

• Lean SixSigma Black 
 

Amit nyújtunk számodra: 

• Stabil nemzetközi háttér 

• Versenyképes kompenzációs csomag, hosszútávú munkalehetőség 

• Fiatal, dinamikus csapat, motiváló munkakörnyezet 

• Kihívásokkal teli feladatokat egy gyorsan növekvő nemzetközi elektronikai cégnél 

• Egészségtudatos vállalati környezet 
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