
 
Szerviz technikus vagy mérnök / Galika - pozíció leírás 

 
Pozíció: szerviz technikus vagy mérnök. 
 
A pozíció célja: a cég által forgalmazott berendezések karbantartásának, hibaelhárításának, 
javításának és műszaki támogatásának önálló elvégzése országos szinten. 
 
A pozíció elhelyezkedése a szervezeti felépítésben: az új munkatárs a betanulási időszakot 
követően önállóan, az after sales koordinátorral (eladás utáni szolgáltatások koordinátorával) 
egyeztetett beosztás szerint dolgozik. 
 
A munkavégzés helye: Törökbálinti központtal országosan. A pozíció az ország bármely jól 
beközlekedhető részéről betölthető, a cég home office / távoli munkavégzési lehetőséges is biztosít. 
 

Feladatok 

• A vevőknél üzemelő CNC megmunkáló gépek helyszíni karbantartása, hibaelhárítása, 
garanciális- és garancián túli javítása. 

• Az eladott berendezések beüzemelése, felhasználói oktatása. 

• Kapcsolattartás a gépgyártók szerviz hot-line munkatársaival. 

• Együttműködés napi szinten a cég after sales koordinátorával és a többi szerviz technikussal. 

• Együttműködés az alkatrész koordinátorral alkatrészek beazonosításában, alkatrész igények 
meghatározásában. 

• Helyszíni és távoli műszaki tanácsadás, segítségnyújtás. 

• Elvégzett szerviz munkák dokumentálása. 

• Értékesítők szükség szerinti támogatása műszaki kérdésekben. 

Ami szükséges 

• Legalább középfokú releváns műszaki végzettség, felsőfokú műszaki végzettség előnyt jelent. 

• Valós szakmai tapasztalat hasonló CNC berendezések szervizelése területén (mechanikai és 
elektromos is). 

• CNC köszörűk, megmunkáló központok szervizelésében megszerzett tapasztalat és/vagy 
tudás előnyt jelent. 

• Erős áramú elektrotechnikus képesítés előnyt jelent. 

• Angol vagy német aktív, tényleges nyelvtudás, írásban és szóban is. 

• CNC vezérlés felhasználói és szervizelési ismeretek. 

• Megbízható, precíz, pontos és önálló munkavégzés. 

 

• Dinamikus, energikus személyiség, elkötelezett műszaki szakember 

• Önállóan és csapatban is gördülékeny munkavégzés, magasszintű együttműködési készség 

• Vevőközpontú gondolkodás és hozzáállás 

• Nyugodt, megbízható és nyitott, jókedélyű személyiség 

• Kiváló problémamegoldó képesség, lényeglátás műszaki kérdésekben 

• Határozott, magabiztos kommunikáció és munkavégzés, a nehéz helyzetekben is 

• Precíz, megbízható, magával és a munkájával szemben igényes szakember 

• Terhelhetőség, rugalmasság, alkalmazkodás a változatos feladatokhoz 

• Fontos a kitartás és az eredményorientált munkavégzés 

• Intenzív utazási hajlandóság 
 

Amit kínálunk 

• Versenyképes fizetés 

• Átlag feletti Cafeteria 

• Mobiltelefon, laptop és személygépkocsi magánhasználatra is 

• Jó munkahelyi légkör egy dinamikus, fiatalos csapatban 

• Támogató munkatársak és cég kultúra 

• Munkavégzést segítő eszközök és környezet 

• Változatos, de átlátható feladatok 
 
Kezdés: megállapodás szerint, azonnal 


