
 

Az 1984-ben első japán-magyar vegyesvállalatként létrejött, és azóta is sikeresen 

működő Polifoam Kft. a japán tulajdonban lévő, németországi központtal rendelkező 

Trocellen Csoport tagja. A cégcsoport fő profilja a habosított polietilén alapú termékek 

gyártása és forgalmazása. Cégünk termékeit széles körben alkalmazzák a sport és 

fitnesz ágazatban, az építőiparban, valamint az autóipar, a csomagolás technika és 

az egészségügy területén. 

 

A Budapest IX. kerületében található telephelyünkre keresünk új munkatársat: 

 

Műszaki és fejlesztési vezető 

 

A munkakör célja: 

A vállalat működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra biztosítása és folyamatos 

fejlesztése, az új vevői, piaci elvárások teljesítéséhez szükséges beruházások és 

fejlesztések megtervezése és kivitelezése. 

 

 

Feladatok: 

• A termék- és technológiafejlesztési, beruházási, üzemfenntartási és karbantartási, 

projektmenedzsment és informatikai tevékenységekkel kapcsolatos szervezeti 

egységek munkájának megszervezése, irányítása és ellenőrzése, 

• részvétel az éves tervezésben, az éves célok és stratégiai irányok meghatározása az 

irányított területek részére, 

• a beosztott szervezeti egységek munkafolyamatainak kialakítása, rendszeres 

felülvizsgálata és karbantartása,  

• a felelősségi körébe tartozó területek kompetencia és humán erőforrás igényének 

meghatározása, a beosztott munkatársak feladat- és hatáskörének kialakítása 

• a beosztott munkatársak szakmai támogatása, fejlesztése, munkájuk rendszeres 

értékelése, 

• kapcsolattartás a munkafolyamatokban együttműködő osztályokkal (logisztika, 

minőségbiztosítás, értékesítés, pénzügy), 

• az osztályokon belüli és az osztályok közötti információáramlás és együttműködés 

biztosítása, 

• fejlesztési, beruházási projektek felügyelete és a kapcsolódó feladatok ellátása, 

• rendszeres jelentés készítés az ügyvezetés és a cégcsoport menedzsmentje részére. 

 

Elvárások: 

• Főiskolai vagy egyetemi szintű gépészmérnök végzettség 

• Legalább 5 éves vezetői tapasztalat 

• Legalább 10 év, termelővállalatnál műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat 

• Tárgyalási szintű angolnyelv-tudás 

• Projektmenedzsment ismeretek és tapasztalat 

• MS Office ismeretek és jártasság 

• Rendszer- és folyamatszemlélet 

• Eredményorientáltság 

• Határozottság 

• Jó kommunikációs készség 

 

Előnyt jelent: 

• Felsőfokú gazdasági végzettség 

• SAP valamint 3D tervezőprogramok ismerete és jártasság 

 

 



Amit nyújtunk: 

A Polifoam Kft. stabil és megbízható munkáltató, ahol nemzetközi munkakörnyezetben, 

mégis családias légkörben dolgozunk együtt. Az új kollégát változatos és önállóságot 
igénylő szakmai feladatok, fejlődési lehetőség és versenyképes juttatási csomag várja. 

Amennyiben megfelel a fentiekben leírt elvárásoknak, kérjük, küldje el szakmai 
önéletrajzát és motivációs levelét a karrier@trocellen.com e-mail címre. 

Köszönjük jelentkezését! 

mailto:karrier@trocellen.com

