Az Aeroplex Közép-Európai Kft. a régió legnagyobb független repülőgép karbantartó vállalata, amely
30 éves múltra tekint vissza a Liszt Ferenc repülőtéren. Közel 700 fős cégünk magasan képzett
szakemberekkel kiváló minőségű szolgáltatásokat kínál a karbantartástól a legmélyrehatóbb
javításokig, főként a legismertebb Boeing és Airbus repülőgép típusokon. Ha érdekel a repülőtér világa,
emellett egy stabil, megbízható céget keresel, ahol folyamatosan szélesítheted a szakmai tudásod, az
Aeroplex a Te helyed!
Lépj te is a fedélzetre és dolgozz velünk egy stabil és kiszámítható, ugyanakkor folyamatosan fejlődő
környezetben!

FÉNYEZŐMŰHELY VEZETŐ
Munkaviszony: Határozatlan idejű
Munkaidő: Teljes munkaidő
A feladataid a következők lesznek:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A műhely által végzett operatív tevékenységek szervezése, felügyelete, irányítása
Hatékonysági terv betartása, valamint a vevői igények hatékony kielégítése
A csoport napi feladatinak végrehajtását akadályozó feltételek hiányának kezelése, jelzése
A vállalat kapcsolódó területeivel az elvégzendő munkák egyeztetése, együttműködése
A hatósági követelmények teljesülésének biztosítása
A műhely profiljába tartozó termékek, technológiák bevezetésnek koordinálása, segítése.
A műhelyhez tartozó sztenderdek kialakításban és folyamatos ellenőrzésében való
konstruktív részvétel
A műhely éves költségvetésének megtervezése, az elfogadott költségvetés kivitelezése
A műhely oktatási és karriertevének összeállítása, követése
Az operatív eredmények nap végén történő rövid kiértékelése és kommunikálása a csoport
felé. Az elmaradások okainak rövid kielemzése, valamint az intézkedés megtétele
Értekezletekre a műhely táblák elkészítése, prezentálása
Operatív meetingeken aktív részvétel
Műhely kapacitás naprakész tervezése és rögzítése az ERP rendszerben

Amit tőled várunk:
✓
✓
✓
✓
✓

Minimum középfokú végzettség
Vezetői, csapatirányítói tapasztalat
Problémamegoldó és szervezési képesség
Középfokú aktív angol nyelvtudás
Magabiztos MS Office tapasztalat

Előnyt jelent:
✓ Felsőfokú végzettség (Műszaki / Menedzsment / Vegyész)

Amit nyújtunk:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vállalati bónusz
Sportolási kedvezmények (AYCM)
Élet- és balesetbiztosítási program
Bank- és mobil előfizetési kedvezmények
Munkába járási támogatás (kormányrendelet szerint)
Belső és külső képzések
Szakmai fejlődési lehetőség
Stabil, hosszú távú munkalehetőség

Várjuk jelentkezésedet! Ha a hirdetés alapján szívesen dolgoznál velünk, küldd el magyar nyelvű
fényképes önéletrajzod a human@aeroplex.com címre, a pozíció megjelölésével.

