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A tervezőmérnök a cég portfóliójába tartózó termékekkel kapcsolatos mechanikai tervezési feladatokat lát el, 
szoros együttműködésben a fejlesztő és tervező mérnökökkel. Szorosan támogatja a fejlesztőmérnököt a cég 
mechanikai fejlesztési irányvonalának meghatározásában és ad hoc projekt menedzsment feladatokat vállal. 

 

Főbb feladatai: 

mechanikai,- és terméktervezés 
 Meglévő vagy új termékek tervezése, áttervezése, adaptálása és ötletkoncepciók kidolgozása 
 Mechanikai konstrukciók és műszaki rajzok elkészítése a fejlesztőmérnökök utasításai alapján, az 

osztályon belüli és más szervezeti egységekhez tartozó mérnökök közreműködésével, bevonásával 
 A fejlesztések műszaki dokumentációinak elkészítése és naprakész kezelése 
 összeállítási, alkatrész - és vezetékezési rajzok, 
 szilárdsági méretezések, 
 anyaglisták (BOM),  
 gyártástechnológia 
 Kapcsolattartás mechanikai beszállítókkal és alvállalkozókkal az általa készített tervek, gyártmányrajzok 

műszaki egyeztetése céljából   
 Szükség esetén gyártás részére műszaki támogatás biztosítása az általa tervezett konstrukciókkal 

kapcsolatosan illetve egyéb műszaki problémák felléptekor 
 Új termékek minőségi mutatóinak generálása 
 Felelős a kiadott feladatok határidőre történő teljesítéséért, a dokumentumok a gyártás részére történő 

átadásáért és az előírt nyomtatványok kitöltéséért 
 
termék és/vagy projektmenedzsment 

 Ajánlati, előtervek és ezekhez tartozó anyagnormák készítése 
 Részvétel a gyártási folyamat előkészítésében: a szükséges műszaki információk elérhetőségének 

elősegítése  
 A termékek önköltségi árainak folyamatos optimalizálása és csökkentése.  
 Minőségi problémák megoldását célzó folyamatok indítása, javaslattétel a termék- és folyamatminőség 

javítására. 
 Minőségirányítási feladatok, melyet az MSZ EN ISO 9001:2009 sz. szabvány, a Minőségirányítási 

Kézikönyv és az Eljárási Utasítások előírnak, megkövetelnek 
 

A pozíció betöltéséhez kapcsolódó elvárások: 

 Minimum felsőfokú (BSc) villamos vagy gépészmérnöki végzettség 
 Minimum középfokú angol nyelvtudás  
 Önálló munkavégzés 
 Jó kommunikációs készségek 
 Jó problémamegoldó képesség 
 Kreativitás 
 Jó szervezőképesség 
 Proaktív attitűd 
 Előny: minimum 2-3 év világítástechnikában vagy elektronikai iparban vagy fém- és nehézipari öntészetben 

szerzett tapasztalat 
 

Munkavégzés helye: 

 Pilisszentiván és home office 

Tervezőmérnök (Road csapat) 
 


