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A mindenkori legmodernebb technológiát, ipari megoldásokat szeretnéd tervezni, amelyeket kollégáid 
meg is valósítanak? 

Ipari megrendelőink és komplex tevékenységünk által lehetőséged van rá! 

A SCADA Kft. a SCADA-Group tagjaként 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 technológiát, ipari megoldásokat 
tervezzük és valósítsuk meg. Ez az ipari környezet ad lehetőséget a kollégáink folyamatos szakmai fejlődésére, 
amelyet, korszerű telephelyünk és rugalmas foglalkoztatási rendünk tesz kellően inspiráló, innovatív gondolkodást 
segítő környezetté. 

Irányítástechnikai tervező mérnök 
A következő feladatok várnak Rád: 
• Megrendelői igények felmérése, 
• Irányítástechnikai kiviteli tervek készítése, 
• Egyeztetés és kapcsolattartás a Megrendelőkkel, 

a társ szakági tervezőkkel, 
• Komplex kivitelezési projektek szakmai 

támogatása, 
• Megvalósulási dokumentációk összeállítása. 

Amit kínálunk számodra: 
• Korszerű eszközök alkalmazhatósága végett 

folyamatos szakmai fejlődést, 
• Stabilan növekvő szervezetünknél komplex, 

változatos tervezési feladatok elvégzését, 
• Regionális szinten kiemelkedő juttatást (alapbér 

és prémium), 
• Rugalmas munkaidőt, 
• Szakmai továbbképzéseket, 
• Csoportos angol nyelvű oktatást, 
• Modern, inspiráló munkakörnyezetet és irodát, 
• Innovatív gondolkodást és támogató 

csapatszellemet, 
• KKV szektorra jellemző családias légkört és 

rendszeres céges rendezvényeket. 

Te vagy az ideális jelölt, ha: 
• Mérnöki diplomával rendelkezel (gyengeáramú 

villamosmérnök vagy automatizálási mérnök, 
BSc/MSc) 

• ePlan, Autocad ismeretekkel rendelkezel, 
• Legalább 5 éves ipari tervezői tapasztalatod van, 

Előnyt jelent a sikerhez: 
• Magas szintű irányítástechnikai tudással 

rendelkezel (DCS, PLC, HMI, terepi eszközök), 
• Robbanásbiztos rendszerek terén jártas vagy, 
• Angol vagy német nyelv ismerete. 

A munkavégzés helyszíne: 
4200 Nagyhegyes-Gólyás, Hrsz: NH0160/3., 
Hajdúszoboszló melletti iparterület. 

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


