
 

 
 

Legyél nálunk te is operátor a termelésben! 
Le  

r Miért dolgozz nálunk?dolgozz nálunk?csoportvezető a termelésben! 

 Ha fontos számodra a kiszámíthatóság mivel stabil munkahely vagyunk 

 nagy világhírű gyógyszergyáraknak dolgozunk és a COVID időszak alatt is 
fejlődtünk továbbá nem veszélyeztet bennünket a bizonytalanság 

 családias és baráti légkör jellemez bennünket  

  Milyen feladatok várnak rád ? 

 Betekintést nyerhetsz egy komplett gyártási folyamatba, gépekről lejövő termékek 
mérése  normázása, ellenőrzése lesz a feladat  minőségirányítási utasítások 
betartásával  

 Betanulásban nem hagyunk magadra, minden munkafolyamatot tapasztalt kolléga 
fog elmagyarázni neked  

 Mindennapi munkád fontos lesz a cégnek, sok termék ismeretet szerezhetsz 
 Nálunk ötleteid nyitott fülekre találnak és várjuk is javaslataidat a folyamataink 

javításához  
 GMP előírások  fontosak nekünk ,ennek betartása a te egészségedet is védi egyben 
 Rend és tisztaság betartásának felelőse leszel, ami nem lesz nehéz, hiszen patinás 

az  üzem          
 

Szeretnénk olyan emberekkel együtt dolgozni,akik: 

 Akik tudják vállalni a jól kiszámítható 2 +2 –es munkarendet, ahol egy hónapban nem 
dolgozol 16 napnál többet (Bár folytonos a munkarendünk, nem kell dolgoznod 
ünnepnapokon se) 

 Megbízhatók és feltétlen hosszú távra terveznek a cégünkkel 
 Más termelő / gyártó vállalatnál már dolgoztak operátori munkakörben ,de 

pályakezdők illetve pályamódosítók jelentkezését  is várjuk , ha tanulni és fejlődni 
szeretnének . 

 Előny ,ha van szakközépiskolai vagy középiskolai végzettséged, de 8 általános 
iskolai végzettséggel is szívesen várunk téged. 

 

 

 

 



 

Teljesítményed a bér mellett számos juttatással ismerjük el : 

 Határozatlan idejű teljes munkaidős szerződés  
 Havi fix egészségpénztári hozzájárulás ami korlátlan felhasználást jelent 

egészségpénztári szolgáltatási termékek terén 

 Havi normatív jutalom próbaidő lejártát követően 

 Cafetéria  jellegű juttatás SZÉP –kártya ami már a próbaidő első hónapjában is jár  

 13 havi bér év végén – ezzel extrán jutalmazzuk elköteleződésed cégünk felé 
 Kellemes munkahelyi körülmények,tisztaság és  rend  
 Oktatások, továbbképzések  

 Ajánlási bónusz 
 Vidéki munkavállalóknak  bejárás támogatása  

 

 

 

 


