Konyhatechnológiai tervező
Cégünk az ipari nagykonyhák és bártechnológiák tervezése és kivitelezése terén az egyik
piacvezető, teljesen magyar tulajdonú vállalkozás. Telephelyünk Törökbálinton található, a
munkavégzés helye többnyire Pest megye, részben otthoni munkavégzéssel.

Főbb feladatok, munkák:
Ha már unod az egyhangú munkát, vágysz a kihívásokra és műszaki beállítottságú építész
vagy, de szeretnél egy kicsit a belsőépítészetbe is belekóstolni, nem kell tovább keresned
a neked való állást: mi biztosítjuk neked a lehetőséged a kiteljesedéshez.
Egy fiatalos, lendületes professzionális vendéglátóipari tervező/kivitelező cég legújabb
csapat tagját keressük. Ha úgy érzed, köztünk a helyed, ne habozz, jelentkezz nálunk! Ne
ijedj meg akkor sem, ha eddig nem ezen a területen dolgoztál, amit tudnod kell,
megtanítjuk neked.
Főbb feladataid:
● kezdetben a már elkészült konyhatechnológiai berendezési tervek adatszolgáltató, részlet
terveinek elkészítése
● tervdokumentációk összeállítása, tervezői asszisztencia
● részvétel az ügyfelekkel, a szakági társtervezőkkel folytatott egyeztetéseken,
jegyzőkönyvek készítése, kapcsolattartás, együttműködés
● általános projekt adminisztrációs feladatok elvégzése, a megvalósítás figyelemmel
kísérése egészen a sikeres átadásig
● a későbbiekben, az ismeretek elsajátítását követően önálló konyhatechnológiai tervezési
feladatok

Az álláshoz tartozó elvárások:
Amit a munkaköröd betöltéséhez elvárunk:
● felsőfokú építész, gépész vagy esetleg villamos műszaki végzettség
● CAD programok használatában magabiztos jártasság
● Tárgyalóképes nyelvtudás angol vagy német nyelven
● MS Office programok magabiztos használata
● “B” kategóriás jogosítvány
● Rugalmasság
● Precizitás
● Terhelhetőség
● Önálló munkavégzés

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Amikkel előnyben lehetsz:
● gépészmérnöki diploma
● erős mérnöki szakmai alapok mellett, kreatív tervezői készségek
● tervezési gyakorlat, agilitás
● szakmai gyakorlat épületgépész területen

Amit kínálunk:
●
●

Hosszútávú munkalehetőség izgalmas feladatokkal versenyképes fizetéssel
Fiatalos, kreatív, dinamikusan fejlődő csapat, kellemes irodai környezet

●
●

Folyamatos szakmai támogatás, rendszeres továbbképzések, külföldi tréningek,
gyárlátogatások
Céges telefon, számítógép, önálló munkavégzési szint elérésekor céges autó

Állás, munka területe(i):
●
●
●

Építőipar
Épületgépész
CAD tervező, Műszaki rajzoló

Szükséges tapasztalat:
●

1-3 év szakmai tervezői tapasztalat

Szükséges végzettség:
●

Főiskola vagy egyetem

Szükséges nyelvtudás:
●

Angol (Minimum Középfokú szint, önálló kommunikációs készség)

Foglalkoztatás jellege:
●

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Rugalmas munkavégzési hely - Pest megye

Fényképes önéletrajzodat fizetési igényed megjelölésével és motivációs
leveleddel az andras.nemenyi@amecod.hu e-mail címre várjuk.

