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A CÉG TEVÉKENYSÉGE: 
A SCADA Kft. a SCADA-Group tagjaként, több mint 20 éve az egyik meghatározó szereplő a hazai olaj- és gázipari, energiaipari, 
vegyipari és gyógyszeripari piacon, ipari automatizálási és informatikai szakterületeken. 
A cég komplex megoldáscsomagot nyújt a partnerei számára, így számos iparágban az általa megtervezett rendszerek kivitelezésén 
és alkalmazás fejlesztésén, túl azok karbantartását és üzemeltetését is végzi. 
Teljes tevekénységi körről bővebben a honlapon tájékozódhat!  www.scada-group.eu 
 

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS VEZETŐ 
FŐBB TEENDŐK: 
• A projekt előkészítő csapat vezetése, szakmai irányítása, people management, 
• Az értékesítés műszaki támogatása, műszaki felmérések elvégzése, irányítása, műszaki- és kereskedelmi ajánlatok 

összeállítása,   
• A cég által megpályázott és elnyert projektek előkészítése, azok kiviteli terveinek, műszaki tartalmának feldolgozása – az 

egységvezetők támogatásával, Beszállítói ajánlatok bekérése, valamint végrehajtási ütemterv összeállítása a 
projektvezetőkkel, 

• Folyamatos kapcsolattartás az Ajánlatkérőkkel és a Beszállítókkal, 
• A szállítási határidők betartásának figyelése, nyomon követése, az eszközbeszállítókból a határidő tartás kikényszerítése, 
• A projektek során felmerült módosítások, kiegészítések, pótmunkák költségvetésének elkészítése a projektvezetők műszaki 

adatszolgáltatása alapján, 

A munkavégzés helyszíne: a SCADA Kft. központi telephelyén (Hajdúszoboszló, MOL Ipartelep mellett) 
 

AMI ELENGEDHETETLEN A SIKERHEZ: 
• Mérnöki diploma (villamosmérnök, automatizálási 

mérnök, BSc vagy MSc), 
• Vezetői képesség (4 - 8 fő), 
• Min. 3 év hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat, 
• Önálló, precíz munkavégzés, rendszerszemlélet, 

szervezőképesség, 
• Jó kommunikációs képesség, csapatszellem, 
• Kreatív, fiatalos gondolkodásmód, 
• B típusú jogosítvány 

AMI ELŐNYT JELENT A SIKERHEZ: 
• Irányítástechnikai rendszerek ismerete (DCS, PLC, HMI, 

SCADA, terepi távadók, végrehajtó-, beavatkozó 
szervek...stb), 

• Ipari kivitelezői tapasztalat, 
• Robbanásbiztos védettségek terén való jártasság 

 
 

 
AMIT CSERÉBE KÍNÁLUNK: 

• Tapasztalattól és kompetenciától függő versenyképes jövedelemcsomagot (alapbér, prémium, cafetéria, személyi 
használatú gépkocsi) 

• Önálló, kreatív, nagy szabadságfokot biztosító munkakört, 
• Rugalmas munkaidőt, 
• Home office lehetőséget, 
• Ténylegesen családias légkört és modern infrastruktúrát, 
• Innovatív csapatszellemet 

 
JELENTKEZÉS:  
• karrier@scada-group.hu 


