
 

 

Karbantartási vezető 
 
 

 

A Flisom egy svájci technológiai vállalat, amely ultra vékony, könnyű és rugalmas vékonyfilm napelemeket 
gyárt. A legmodernebb, szabadalmaztatott technológiájával a Flisom élvonalbeli megoldásokat kínál, 
amelyek lehetővé teszik az egész világon a vállalkozások számára a megújuló energiákra történő 
zökkenőmentes átállást - ami az ügyfeleink és a bolygónk számára is rendkívül előnyös. 

A Flisom Kecskeméten indítja első nagyméretű gyártóüzemét. A gyár üzemeltetésére tehetséges és nagyon 
motivált kollégákat keresünk, akik szeretnének részt venni egy olyan vállalkozás felépítésében, amely pozitív 
hatást gyakorolhat a világra. Örömmel várjuk jelentkezésed, ha szereted a kihívásokat, szívesen dolgoznál 
egy fiatal, gyors tempójú és jövőorientált csapatban. A Flisom nyomon követhetű gyors növekedést és 
tanulási lehetőségeket kínál egy befogadó, nemzetközi startup jellegű munkakörnyezetben, mely 
lehetőséget teremt a világ valódi befolyásolására. Ha többet szeretnél tudni rólunk és arról, amit csinálunk, 
látogass el weboldalunkra: www.flisom.com 

. 
Főbb  feladatok: 
 

 Termelő berendezések karbantartási tervének elkészítése, végrehajtása, a tervszerinti és eseti 
karbantartási tevékenységek koordinálása együttműködve a termeléssel. 

 A karbantartási területhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése, kezelése és riportok készítése. 
 Karbantartási eszközök, pótalkatrészek, segédanyagok biztosítása. 
 Külső vállalkozók koordinálása, felügyelete. 
 Részvétel a beruházási és fejlesztési feladatokban, projektekben, új gépek és berendezések 

telepítésében, beüzemelésében. 
 Az épületgépészeti berendezések, a technológiához kapcsolódó rendszerek, kiegészítő berendezések 

előírás szerinti működésének felügyelete, együttműködés az üzemeltetővel és a karbantartással 
megbízott szervízszolgáltatóval. 

 Épületgépészeti meghibásodások bejelentése a karbantartási portálon. 
 Részvétel a karbantartók kiválasztásában és minősítésében, együttműködés a szervezet 

fejlesztésében 
 A munkatársak alap képzése és folyamatos továbbképzése az oktatási terv és elvárások alapján 
 A karbantartók napi munkájának irányítása, munkarendjének tervezése, túlórák kérvényezése, 

szabadságok tervezése, a dolgozók munkájának értékelése. 
 Együttműködés az éves tervek és célok kidolgozásában 
 Rend és tisztaság fenntartása, az ezekre vonatkozó utasítások betartása 
 Munka-, tűz-, az egészség és környezetvédelmi szabályok és előírások betartása és betartatása 

 

A pozíció három műszakos műveletet és vészhelyzet esetén „ügyeleti” tevékenységet foglal magában. 



A pozícióhoz tartozó elvárások: 

 Az általános karbantartási folyamatok és módszerek ismerete, különös tekintettel a hibaelhárítási 
tevékenységre 

 Gyártókörnyezetben szerzett minimum 3-5 éves releváns szakmai tapasztalat 
 Legalább 2 éves vezetői tapasztalat; 
 MS Office felhasználói szintű ismerete 
 Angol nyelv kommunikáció szintű ismerete. A német nyelvtudás előny. 

 

 


