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Vállalatunk több évtizede foglalkozik vasúti személykocsik beltéri elemeinek kialakításával, fejlesztésével és gyártásával. Szinte kizárólag 
exportra termelünk. Cégünk 2 magyarországi telephellyel is rendelkezik, több mint 200 munkavállalót foglalkoztat.  
 

Munkatársat keresünk 

Szerszámkészítő 
pozícióba 

Főbb feladatok, munkák: 
o Termékeink gyártásához szükséges egyszerű, forgácsoló, hajlító, hegesztő sablonok, 

szerszámok tervezése 
o Részvétel a gyártásindításban, új szerszámok jóváhagyási folyamataiban 
o A szerszámpróbák és a termelés folyamatos szakmai támogatása, szerszámhibák azonnali 

megoldása 
o Önálló munkavégzés műszaki rajzok alapján 
o Kisebb karbantartási, gép beálltási feladatok elvégzése 

Az álláshoz tartozó elvárások: 
o Szakirányú középfokú végzettség (szerszámkészítő. gépi forgácsoló stb.) 
o Mérőeszközök használata, műszaki rajz ismerete 
o Biztos rajzolvasás és mérőműszerek precíz használata. 
o Legalább 5 év gyártásban szerzett tapasztalat 
o Egy műszakos munkavégzés vállalása 
o Csoportmunkára való képesség 
o Pontosság, megbízhatóság 

Amit kínálunk: 
o Kis létszámú csapatban való együttműködés 
o Változatos és egyedi feladatok 
o Jól felszerelt, tiszta, rendezett munkakörnyezet 
o Versenyképes fizetés, béren kívüli juttatás 
o Hazánkban több mint 100 éve fennálló vállalatunk stabilitása és biztonsága 

Állás, munka területe(i): 
o Szerszámtervező, szerszámkészítő 
o Szakmunka 
o Esztergályos, Marós 
o Teljes munkaidő 

Előnyt jelent: 
o Forgácsolás területén található gépek (hagyományos maró, eszterga, síkköszörű) kezelése  

Szükséges tapasztalat: 
o Legalább 5 év gyártásban szerzett tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 
o Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 
o 1151 Budapest, Fő út 63-65 

Jelentkezés módja: 
o Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel a fent említett 

elvárásoknak, várjuk jelentkezését rövid önéletrajzának csatolásával a 
csabai.anita@jarmuzrt.hu e-mail címre. 
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