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Magyarország vezető irányítástechnikai szolgálgatást nyújtó cégcsoportjánál szeretnél innovatív
projekteket végrehajtani?
Ipari megrendelőink számára a legkorszerűbb technológiai megoldásokat nyújtjuk!
A SCADA-Group cégcsoport több mint 20 éves szakmai tevékenysége révén az egyik legmeghatározóbb szereplője
a hazai irányítástechnikai, ipari automatizálási és informatikai iparnak.
Szervezetünk komplex megoldáscsomagot nyújt az olaj- és gázipari, megújuló energiaipari, finomvegyipari és
gyógyszeripari megrendelőink számára a terepi primer műszeres, hardver- és szoftverrendszerek tervezésétől
kezdve, azok kivitelezésén, szoftverfejlesztésén át az üzemeltetéséig, karbantartásáig, hibaelhárításáig.
Ipari megrendelőink lehetőséget biztosítanak, hogy a mindenkori legmodernebb eszközökkel dolgozhassunk,
innovatív megoldásokat nyújthassuk. Ez az ipari környezet ad lehetőséget a kollégáink folyamatos szakmai
fejlődésére, ezáltal magas hozzáadott értékű tevékenységet végezhetünk.

Projekt vezető
A következő feladatok várnak Rád:
• Megrendelői igények felmérése, megértése, folyamatos kapcsolattartás a Megrendelővel,
• Projekt ütemterv kidolgozása a cég szakmai vezetőivel,
• Projektvégrehajtás folyamatának menedzselése, koordinálása, projektkövetés,
• Szoros együttműködés a cég szakmai vezetőivel,
• Projekt gazdasági hatékonyságának felügyelete, biztosítása,
• Egy, már menedzselt projektek után újabb projektek generálása, tevékenységünk értékesítése.
Te vagy az ideális jelölt, ha:
• Mérnöki diplomával rendelkezel (gyengeáramú
villamosmérnök vagy automatizálási mérnök),
• Vezetői képességgel rendelkezel (8-10 fő),
• Jó kommunikációs-, koordinációs- és
szervezőkészséged van,
• Minimum 3-5 éves hasonló munkakörben
szerzett tapasztalatod van
• Tárgyalóképes az angol nyelvtudásod,
• B típusú jogosítvánnyal rendelkezel.

Amit kínálunk számodra:
• Stabilan növekvő szervezetünknél változatos,
komplex feladatok elvégzését,
• Komplex projektjeink révén folyamatos szakmai
fejlődést,
• Regionális szinten kiemelkedő juttatást (alapbér
és prémium),
• Saját használatú személygépjárművet,
• Szakmai továbbképzéseket,
• Csoportos angol nyelvű oktatást,
• Rugalmas munkaidőt,
• KKV szektorra jellemző családias légkört és
rendszeres céges rendezvényeket.

Előnyt jelent a sikerhez:
• Olaj- és gázipari tapasztalat,
• Irányítástechnikai rendszerek magas szintű
ismerete (DCS, PLC, HMI, terepi eszközök),
• Robbanásbiztos rendszerek ismerete,
• Közgazdász végzettség.
Telephelyeink címe:
• 1119 Budapest, Hadak útja 7-9.,
• 4200 Nagyhegyes-Gólyás, Hrsz: NH0160/3.,
Hajdúszoboszló melletti iparterület.

Projekt helyszínek:
• Pest megye és Közép-Magyarország,
• Békés-, Hajdú-Bihar-, Jász-Nagykun-Szolnok
megye.

Jelentkezésed a karrier@scada-group.hu email címre fényképes önéletrajzzal együtt várjuk!
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