
 

 

Az OBO Bettermann Hungary Kft. friss álláshirdetései: 

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a legjelentősebb 

vállalkozások közé tartozunk. Nyolc országban rendelkezünk gyártó üzemmel és több, mint negyven 

országban értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi 

termékek gyártása és forgalmazása az építőipar számára.  

Csapatunk bővítésére az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat: 

 

Betanított munkás / Gépkezelő: 

Feladatok: gépek kiszolgálása és kezelése, a hibás termékek elkülönítése, fém/műanyag 

termékek összeszerelése, kötegelés, csomagolás, horganyzott fém termékek minőségi korrekciója, 

baleset-, munka- és környezetvédelmi követelmények betartása a munkavégzés során 

Munkaidő: 8 óra, 2 ill. 3 műszak 

Elvárásaink:  8 általános és/vagy szakmunkás végzettség 

Előny:   tapasztalat gépkezelői munkakörben, rajzolvasás, mérőműszerek használata. 

 

Targoncavezető: 

Feladatok:  anyagmozgatás a raktárban, az áruk ki- és betárolása, emelőgépnapló vezetése, 

kamionok rakodása, munka- és balesetvédelmi előírások betartása 

Munkaidő: 8 óra, 2 ill. 3 műszak 

Elvárásaink: szakmunkás végzettség, targoncavezetői tapasztalat, targoncavezetői engedély. 

 

Szerszámkészítő: 

Feladatok:  kivágó, hajlító vagy műanyag fröccsöntő szerszámok karbantartása és javítása; új 

szerszámok és szerszámalkatrészek készítése 

Munkaidő: 8 óra, 1 ill. 2 műszak 

Elvárásaink: szakmunkás végzettség, magasabb iskolai végzettség előny, 1-2 éves 

szerszámkészítési tapasztalat, német nyelvtudás előny. 



 

Diszponens 

Feladata:  

 Gyártási megbízások indítása a termelés felé, a megbízások végrehajtásának koordinálása, 

határidőre történő gyártás biztosítása 

 Anyaggazdálkodás, a raktárkészletek kezelése 

 Határidőre történő kiszállítás biztosítása 

Elvárásaink: 

 legalább középfokú műszaki vagy gazdasági végzettség  

 bármely irányú felsőfokú végzettség előny 

 rendszerszemléletű gondolkodásmód 

 aktív, középfokú német nyelvtudás szóban és írásban   

 angol nyelvtudás előny 

 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny  

Amit nyújtunk:  

 versenyképes fizetés 

 kreatív, kihívásokkal teli feladatok 

 hosszú távú együttműködés 

 fiatal, dinamikus csapat 

 

A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye) 

Amit nyújtunk:  versenyképes fizetés és bérenkívüli juttatások, a munkába járás biztosítása, hosszú 

távú, biztos munkahely. 

Pályázati anyagát (önéletrajz, bizonyítványmásolatok) e-mailben vagy postán küldheti el az alábbi 

címekre: oneletrajz@obo.hu vagy OBO Bettermann Hungary Kft., Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, 

Alsóráda 2. 

Diszponensi pozícióra jelentkezőktől német nyelvű önéletrajzot is várunk. 


