
 
Építsd karriered a Kőröstej Csoportnál, 

csatlakozz csapatunkhoz és találj új kihívásokat! 

 
Befejezed az iskolát, de még nem tudod, merre indulj a megszerzett tudásoddal? 

Szívesen kamatoztatnád ismereteidet, de nincs munkahelyi gyakorlatod? 
Dolgoznál az ország egyik vezető sajtgyártójánál? 

Mi nagyon szeretnénk Veled dolgozni! 
Itt a lehetőség, hogy elhelyezkedj életed első munkahelyén és megszerezd a gyakorlati tudást! 

  

Az 1991-ben alapított Kőröstej Csoport a magyar és külföldi piacokon egyaránt sikeres,  
közel 1.000 alkalmazottat foglalkoztató, legnagyobb magyar sajtgyártó és sajtexportőr.  

4 gyártóüzemünkben egyedi technológiákkal kiváló minőségű sajtok készülnek,  
melyeket 5 kontinens több mint 40 országába exportálunk.  

  

Barcsi és kacsótai gyáregységeink csapatába  

Karbantartó technikus 
pozícióba keresünk pályakezdő munkatársakat  

gyártósor bővülés miatt. 
 
Feladatod lesz: 

 Aktív részvétel a gyártósorok üzemeltetésében. 
 Felmerülő műszaki problémák gyors megoldásának segítése. 
 Részvétel a berendezések megelőző karbantartásában. 
 Folyamatos és zökkenőmentes gyártás biztosításának támogatása. 
 Folyamatos kapcsolattartás a gépkezelőkkel, gépbeállítókkal, műszaki csapattal. 
 A gépekhez tartozó karbantartási, és technológiai dokumentációk pontos vezetése. 

 
Szeretnénk, ha ezekkel rendelkeznél:       

 Legalább középfokú műszaki, technikusi végzettség (Preferált: gépésztechnikus, 
elektrotechnikus, mechatronikai technikus, műszerész)  

 Jó problémamegoldó képesség és műszaki érzék 

 Logikus gondolkodás, folyamatszemlélet 

 Terhelhetőség, magas szintű rugalmasság, megfelelő higiéniai szemlélet 

 Önálló és felelősségteljes munkavégzés 

 Költségtudatos szemlélet, precizitás, megbízhatóság 

 
Mit ajánlunk? 

 Versenyképes jövedelmet és béren kívüli juttatásokat (cafeteria, teljesítményfüggő bónusz, bejárási 
támogatás, dolgozói biztosítás, telekommunikációs és banki szolgáltatásokra dolgozói kedvezmények, 
törzsgárda és év végi jutalom, dolgozói sajtcsomag) 

 Határozatlan idejű munkaszerződést, saját állományban az első naptól 
 Előrelépési lehetőséget 
 Biztos, hosszú távú munkalehetőséget Magyarország legnagyobb sajtgyártójánál 
 Vállalati buszjáratot vagy saját autóval történő bejárás támogatást 
 Értékteremtő feladatokat és kihívásokat egy sikeres és gyorsan növekvő vállalatnál 
 Folyamatos szakmai és egyéb továbbképzési lehetőségeket 
 Modern, automata technológiák megismerését 

 
Munkavégzés helye: Barcs / Kacsóta 
    
Jelentkezés módja: Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, és jövőre vonatkozó terved találkozik 
elképzelésünkkel, jelentkezz magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzod beküldésével a hr@korostej.hu e-
mail címen. 


