
 
 

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! 
 

Projekt menedzser  
 

Munkaviszony: Határozatlan idejű 
Munkaidő: Teljes munkaidő 

 
A feladataid a következők lesznek: 
 

✓ Felelősségi köréhez tartozó stratégiai projektek vezetése, nyomon követése és optimalizálása 

(időterv, budget és erőforrás szempontból) 

✓ Projektek menedzsmentje, érintettek ellátása a szükséges információkkal, és a projektek teljes 

életciklusának figyelemmel kísérése 

✓ Projektmenedzsmenthez kapcsolódó sablonok, dokumentumok, tréning anyagok létrehozása, 

folyamatos frissítése és oktatása 

✓ Projektmenedzsment rendszer folyamatos fejlesztése, társterületekkel való közös 

működtetése 

✓ Társterületek projektmenedzsment tevékenységének támogatása, ismereteinek bővítése, 

oktatási anyagok készítése, oktatások végrehajtása 

✓ Projektmenedzsment ismeretek folyamatos fejlesztése, napi feladatokhoz kapcsolódó 

szakértelem megosztása 

✓ Projektmenedzsment módszertanok folyamatos továbbfejlesztése, módosító javaslatok tétele 

✓ Erőforrás menedzsment bevezetésének támogatása 

✓ Riportok, kimutatások készítése 

✓ Felmerülő problémák kezelése 

Amit tőled várunk: 
 

✓ Felsőfokú műszaki vagy gazdasági végzettség 

✓ Projektmenedzsment területen szerzett legalább 3-5 éves szakmai tapasztalat 

✓ Projektmenedzsment módszertanok komplex gyakorlati alkalmazása 

✓ Moderálási képesség (keresztfunkcionális csapatok koordinációja) 

✓ Jó problémamegoldó képesség 

✓ Rugalmasság, terhelhetőség 

✓ Proaktív viselkedés, pozitív szemlélet 

✓ Pontosság, precizitás, etikus magatartás 

✓ Tárgyalási szintű angol nyelvtudás 

✓ Kiemelkedő kommunikációs képesség 

✓ Meggyőző, agilis személyiség 

Előnyként kezeljük: 



 
✓ PMI tanúsítvány (PMP, CAPM, ACP, PfMP, PgMP) 

 
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 karrier@aeroplex.com címre, a pozíció megjelölésével.  
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