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Poli-Farbe Vegyipari Kft. a legnagyobb magyar festékgyártó és a Śnieżka Capital Group része, amely 

négy országban: Lengyelországban, Magyarországon, Ukrajnában és Fehéroroszországban található 

üzemekben gyárt termékeket. Fejlett kutatás-fejlesztési központunknak és neves nyersanyag-

beszállítókkal való együttműködésnek köszönhetően olyan innovatív megoldásokat hozunk létre, 

amelyek garantálják termékeink legmagasabb minőségét. A globális belsőépítészeti trendeket követve, 

valamint a tervezőkkel és építészekkel együttműködve olyan termékeket kínálunk ügyfeleinknek, 

amelyek gazdag színei inspirációt jelentenek otthonok millióinak több tucat országban. 

 

Alkosson velünk együtt egy színes világot az alábbi pozícióban 

 

Junior műszaki és beruházási koordinátor 
Munkavégzési hely: Bócsa 

Főbb feladatok: 

• A beruházási projekt menedzselése, technikai feltételek létrehozása, megoldások ajánlása, az 

ütemezési-és költségterv létrehozása, megalkotása és betartása, valamint a költségvetés 

nyomonkövetése (együttműködve a Sniezka Capital Group befektetési osztályával és a hazai 

üzemvezetővel); 

• A beruházási projekt dokumentációjának elkészítése és ellenőrzése; 

• A beruházás ütemtervének és erőforrásigényének előkészítése; 

• Részvétel a szolgáltatók, szállítók kiválasztásában, beszerzések, rendelések leadásában és 

nyomonkövetésében, illetve a számlafeldolgozásban; 

• Nyilatkozatok és jelentések készítése; 

• Befektetések végleges elszámolása a befektetett eszközök besorolásával; 

• Együttműködés a termelési osztállyal; 

• Új műszaki megoldások létrehozásában való részvétel- a termelési és a raktári folyamatok 

optimalizálása érdekében; 

• Jelentések készítése a lengyelországi központ részére. 

Elvárások: 

• Egyetemi vagy főiskolai végzettség (mérnöki, automatizálási, villamos vagy egyéb releváns 
területen szerzett BSC vagy MSC végzettség); 

• Képesség a műszaki rajzok értelmezésére és elkészítésére; 

• Képesség a különböző műszaki és technológiai problémák megoldására; 

• Megfelelő tárgyalási készség; 

• Erős szervező és elemző készség; 

• Középfokú vagy felsőfokú angol nyelvtudás szóban és írásban; 

• MS Office és CAD programok felhasználói szintű ismerete – Word/PowerPoint/Excel; 

• B kategóriás vezetői engedély és hajlandóság évente néhány alkalommal lengyelországi  üzleti 
utazásra. 
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Amit ajánlunk: 

• Megbízható, hosszú távú foglalkoztatás egy megalapozott piaci pozícióval rendelkező vállalatnál; 

• Személyes fejlődés a folyamatos képzéseknek köszönhetően, valamint együttműködés az iparági 
szakértőkkel; 

• Inspiráló munkakörnyezet, amely lehetőséget nyújt munkavállalóinak ötleteik megvalósítására, 
valamint ösztönzi és bevonja őket a döntéshozatali folyamatba; 

• Igényes munkakörülmények és versenyképes javadalmazás. 

 

Érdekesen hangzik? 
Jelentkezz és adj esélyt, hogy megismerhessünk téged! 

 
Várjuk fényképes önéletrajzod az allas@polifarbe.hu e-mail címre! 
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