
Kárpitos munkatársat keresünk! 
  
Nagy múltú bútorgyártással foglalkozó cégpartnerünk számára keresünk kárpitos munkatársakat. 
  
Az új munkatárs feladatai: 

         különböző bútorok kárpit felületének készítése 

         kárpitozott termékek felújítása, javítása 

         kapcsolattartás a munkatársakkal 

  
Elvárás: 

         szakirányú végzettség 

         precíz, pontos munkavégzés 

  
előny: 

         kárpitozás területén szerzett tapasztalat 

  
Amit a cég kínál: 

         Kimagasló fizetés! 

         Cafeteria 

         Fejlődési lehetőség 

         Szálláslehetőség 

  
Munkavégzés helye: Székesfehérvár 
  
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes önéletrajzát 
a bacswork@mail.datanet.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön Flóris Tímea HR 
Tanácsadónál a 76/504-870 vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
  

1.    Minőségellenőr 

  
Egyedi gépek és fémszerkezetek gyártásával foglalkozó partnerünk számára minőségellenőr pozícióba új 
munkatársat keresünk! 
  
A leendő munkatárs feladatai lesznek: 
  

 A gyártáshoz szükséges nyersanyagok és alkatrészek megfelelő minőségének biztosítása 

 Elkészült gépek és fémszerkezetek elvárt minőségének ellenőrzése 

 Általános minőségbiztosítási feladatok ellátása 
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 Kapcsolattartás a cég vezetőivel 
 
A pozíció betöltéséhez szükséges elvárások: 
  

 Gépészmérnök vagy Gépész technikusi végzettség 

 Anyagismeret gépgyártás/ipari termelés területén 

 Megbízható, proaktív személyiség 

 Önálló munkavégzésre való alkalmasság 
  
Amit a cég kínál: 
  

 Kimagasló juttatási csomag 

 Utazási támogatás 

 Karrierterv pályakezdő munkavállalók számára 

 Havi/Negyed éves prémiumok teljesítménytől függően 
  
  
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent: 
  

 Francia, német vagy angol nyelvtudás 
  
Munkavégzés helye: Kecskemét - Lajosmizse 
  
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes önéletrajzát 
a bacswork@mail.datanet.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön Flóris Tímea HR Tanácsadónál a 76/504-
870 vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
  
  
  
  

2.    Raktáros munkatársat keresünk! 

  
Egyedi gépek és fémszerkezetek gyártásával foglalkozó partnerünk számára Raktáros/logisztikus 
pozícióba új munkatársat keresünk! 
  
  
A leendő munkatárs feladatai lesznek: 
  

 A folyamatos gyártás fenntartásához szükséges nyersanyagok, alkatrészek biztosítása 

 A gyár raktárkészletének teljes körű ellenőrzése 

 Kapcsolattartás a beszerzési osztállyal 
 
A pozíció betöltéséhez szükséges elvárások: 
  

 Raktározási vagy Raktárvezetési tapasztalat 

 Alapvető számítógépes ismeretek 

 Műszaki beállítottság, műszaki rajz ismeret 

 Megbízható, proaktív személyiség 

 Önálló munkavégzésre való alkalmasság 
  
Amit a cég kínál: 
  

 Kimagasló juttatási csomag 

 Utazási támogatás 

 Karrierterv pályakezdő munkavállalók számára 

 Havi/Negyed éves prémiumok teljesítménytől függően 
  
  
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent: 
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 Logisztikai végzettség és tapasztalat 

 Anyagismeret gépgyártás területén 
  
Munkavégzés helye: Kecskemét - Lajosmizse 
  
  
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes önéletrajzát 
a bacswork@mail.datanet.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön Flóris Tímea HR Tanácsadónál a 76/504-
870 vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
  
  
  
  

3.    CNC Esztergályos, Vízszintes és Lakatos munkatársakat keresünk! 

  
Egyedi gépek és fémszerkezetek gyártásával foglalkozó partnerünk számára CNC Esztergályos, 
Vízszintes Fúró/Maró és Szerkezeti Lakatos pozícióba új munkatársakat keresünk! 
  
  
A pozíciók betöltéséhez szükséges elvárások: 
  

 Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) 

 Tanulási hajlandóság 

 Több műszak vállalása 
  
  
A pályázati anyagok elbírálásánál előnyt jelent: 
  

 Szakirányú szakmunkás végzettség 

 Műszaki rajz ismerete 
  
  
Amit a cég kínál: 
  

 Kimagasló juttatási csomag (Br. 1000-1500 Ft-os órabér) 

 Utazási támogatás 

 Karrierterv pályakezdő munkavállalók számára 

 Havi/Negyed éves prémiumok teljesítménytől függően 
  
  
Munkavégzés helye: Kecskemét - Lajosmizse 
  
  
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes önéletrajzát 
a bacswork@mail.datanet.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön Flóris Tímea HR Tanácsadónál a 76/504-
870 vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
  
  
Üdvözlettel: 
  
Flóris Tímea 
HR tanácsadó 
+36 30 6947415 
  
 

"A munka világa" 
  
Lízing-Autó Kft. 
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6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. 
www.bacswork.hu 
bacswork@mail.datanet.hu 
Tel.: 76/504-870, Fax: 76/504-871 
Mobil: 30/694-74-15 
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