Víztechnológia tervező / Gépész mérnök
munkatársat keresünk Jászfényszaru vagy Budapest lokációban
„Fejlődő piacok kihívásokkal teli meghódítása, extrémsportos szemléletben”
A Puraset Kft. két évvel ezelőttig főként egy mérnökökből álló speciális technológiákat alkalmazó (robbantás,
elektro-dinamikus) fémtechnológiai kutató-fejlesztő műhely volt. Ezen tevékenységeinkkel speciális műszaki
igények kielégítésére fókuszáltunk (CERN, MTA EK stb.) Ezen üzletágon kívül 2014 óta rendelkezünk
Jászfényszarun egy ivóvíztisztításban alkalmazható adszorbenseket és berendezéseket gyártó technológiával
és egy erre alkalmas gyártócsarnokkal, de az ehhez kapcsolódó értékesítési tevékenységek 2021-ben a
Pureco Kft www.pureco.hu és a Tradeland Kft www.tradeland.hu cégcsoportjához történő csatlakozásunkkal
megerősödött, ennek köszönhetően bővítjük csapatunkat. Ezen víztechnológiai rendszerek tervezéséhez,
fejlesztéséhez, kivitelezéséhez és értékesítési tevékenységéhez keresünk olyan új munkatársat, aki segít
nekünk (Kopornyik Csilla és Dr Zádor István) abban, hogy ütőképes, a fejlődő piacokon is elismert és
fenntartható céget építsünk.

Az Ön feladatai:
K+F
• a jászfényszarui gyárunk víztechnológiai gyártási és fejlesztési folyamatainak megismerését
követően a víztisztító rendszereink továbbfejlesztése (tervezés)
• a fejlesztések megvalósítása és azok tesztelése
MŰSZAKI:
• a felmerülő tervezési feladatok kivitelezése (vízművek, egyedi rendszerek, kieg. berendezések)
• a gyárban műszaki feladatok ellátása
• műszaki kapcsolattartás alvállalkozókkal

SALES:
• értékesítő kollégák műszaki támogatása (árajánlatkérésekhez, szakmai kapcsolattartások)
• belföldi és külföldi (Ghána, Vietnám, Egyiptom, India stb.) helyszíneken felmérések és
ajánlatadások
• az értékesített berendezések, technológiák helyszíni telepítése, kezelő személyzet betanítása, a
teszidőszak alatt üzemeltetés felügyelete, támogatása
Munkakör betöltésének feltételei:
• műszaki (gépész és víztechnológus) felsőfokú végzettség
• lendületes, önálló munkavégzési képesség és kihívások iránti vonzalom
• jó szervező- és kommunikációs készség, pro-aktivitás, rugalmasság, sikerorientáltság
• lendületes csapatmunka és innováció iránti fogékonyság
• külföldi utazási hajlandóság (Ghana, Egyiptom, Vietnám, Szerbia)
• B kategóriás jogosítvány
• folyékony angol nyelvtudás
• Előnyt jelent:
o víztechnológia területen szerzett tapasztalat
o tervezői tapasztalat
o műszaki-értékesítési területen szerzett munkatapasztalat
Amit kínálunk:
• változatos gyártási és K+F projektek
• rugalmas, lendületes és innovatív csapatban történő munkavégzés
• személyes fejlődés egy dinamikusan fejlődő cégben, nemzetközi területen
• jövedelem csomag: alapbér/autó/növekedési dinamika alapú bónusz (akár 20%)
Állás, munka területe(i):
• Tervező mérnök
• Víztechnológus
• Fejlesztőmérnök
• Értékesítést támogató mérnök
Szükséges tapasztalat: 1-3 év szakmai tapasztalat
Szükséges végzettség: Diploma
Szükséges nyelvtudás: Angol (folyékony szint)
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Rugalmas munkavégzési hely - Budapest III. kerület / Jászfényszaru / Lakóhely / Külföld

Felkeltettük érdeklődését? Küldje el motivációs levelét és önéletrajzát magyar vagy angol nyelven a
következő címünkre: info@puraset.hu

