VIZSGÁLÓ-

MÉRNÖKÖT
KERESÜNK!
FELADAT
•
•

ipari gépek villamos biztonságának és vezérlőrendszerének vizsgálata, értékelése
hibák, veszélyek feltárása esetén korrekciós javaslatok megfogalmazása

MUNKAFOLYAMAT
•
•
•
•

felkészülés a vizsgálatokhoz (követelmények, műszerigény, dokumentáció…)
helyszíni vizsgálatok lebonyolítása (szemrevételezés, működési próbák, műszeres mérések)
vizsgálati dokumentáció összeállítása
esetenként belső fejlesztési projektek lebonyolítása

MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE
•
•
•

budapesti irodánk
helyszíni vizsgálatok országszerte és esetenként külföldön
home-office, igény esetén

ELVÁRÁSOK
•
•
•
•
•
•
•

villamosmérnöki (erősáram) végzettség
nyelvtudás: angol nyelvű műszaki szöveg olvasása, értése; általános társalgás angolul
B kategóriás jogosítvány
hatékony, színvonalas kommunikáció szóban és írásban
kiváló együttműködési készség
magas szintű MS Office felhasználói ismeretek
munkavédelmi, biztonságtechnikai ismeretek, gyakorlat előnyt jelent

NÉHÁNY TOVÁBBI INFO
•
•
•
•

átlagosan heti 2-3 kiszállás
évi 70-80 projekt (különböző iparágakban)
családias hangulatú, növekvő félben levő magyar vállalkozás
csatlakozási lehetőség egyéb szakterületekhez tartozó projektekhez
(pl. orvostechnika)

JELENTKEZÉS
•

Önéletrajzod vagy kérdéseid a hr@saasco.hu címre várjuk

NÁLUNK

JÓ DOLGOZNI

MERT

Home-office
Nem kötelező bejönni az irodába, ha otthon vagy bárhol kényelmesebb. A szükséges eszközöket
biztosítjuk otthonra is! Nincs kötött munkaidő, csak a vállalt feladatok és a határidők.

Speciális szakmai ismeretek
Olyan szakértelemmel dolgozunk, ami országos szinten is csak pár tucat embernek van. Hamar az
ország legjobbjai közé lehet kerülni – cserébe komoly igény van a folyamatos tanulásra!

Kötetlen munkaidő
Te döntöd el, hogy mikor dolgozol. A lényeg, hogy a vállalt feladatok meglegyenek. Persze az
ügyfeleknek tett ígéretek teljesítése a legfontosabb!

Baráti és szakmai közösség
Fiatalos, befogadó csapat, nem ritkák a spontán közös programok egy-egy fárasztó nap után…
Rendszeresen szervezünk közös programokat, „csapatépítéseket”, de szigorúan munkaidőben, és nem
a szabadidő rovására.

Jutalom és Projektjutalék
¼ éves rendszerességgel az elért eredmények alapján a teljesítményed függvényében jutalmat is
szeretnénk adni, aminek mértéke éves szinten egy 13. fizetésnek is megfelelhet.
A projektek vállalási díjának egy részét az adott projektben részt vevő munkatársak kapják. Ez
hozzáadódik a fix fizetésedhez.

És még ezek is…
ipari turizmus; céges autó; kávé, tea; közös programok; bizalmi, felelősségteljes feladatok; önkéntes
feladatvállalás; közvetlen kapcsolattartás; igényeidnek megfelelő infrastruktúra; változatos feladatok;
részvétel képzési lehetőségeken és konferenciákon; önálló és csoportos feladatok egyaránt…

JELENTKEZZ!
hr@saasco.hu

RÓLUNK
PÁR GONDOLAT
Szakterületeink
Kimondottan az ipari gépek EU-s megfelelőségével, C jelölésével és biztonságtechnikájával
kapcsolatban keresünk új kollégákat, de ezen kívül elég sok más témával is foglalkozunk és nyújtunk
tanácsadói, vizsgálati és képzési szolgáltatásokat egyaránt. Ilyenek például:
• Orvostechnikai eszközök és egyéb műszaki termékek szabályos forgalomba hozatala, C jelölése,
használhatósági értékelése
•

Kozmetikai termékek
kialakítása, auditálása

szabályos forgalomba hozatala, biztonsági értékelése, GMP-rendszer

•

Minőségirányítási és egyéb menedzsment rendszerek kialakítása, auditálása (ISO 9001, ISO 13485,
ISO 14001, NATO-AQAP, stb.)

•

Élelmiszer biztonság (HACCP, BRC, IFS, vevői szabványok…)

•

Munka-, tűz- és környezetvédelem

Ügyfeleink
Legnagyobb ipari multinacionális vállalatoknak és a legkisebb start-up cégeknek, nonprofit
szervezeteknek egyaránt dolgozunk, gyakorlatilag minden iparágban. Gyors áttekintés itt található az
ügyfélkörünkről: www.saasco.hu/Referenciaink

Elveink, törekvéseink
Hosszú távban gondolkozunk! A SAASCO akkor lehet sikeres, ha
•

a megfelelő cégméret elérésével és

•

a szükséges szaktudás megszerzésével, fenntartásával

•

ügyfeleinknél a biztonság és jogi megfelelőség elősegítésével, kimagaslóan jó kapcsolattartás,
magas szakmaiság és a határidők betartása mellett

•

hozzásegíti munkatársait az anyagi biztonságuk eléréséhez,

•

miközben a munkával járó stresszt egészséges szintre tudja korlátozni, valamint

•

biztosítja a munka és magánélet egyensúlyát.

És ez nem duma! Évek óta ezeket a közösen megfogalmazott elveket tartjuk szem előtt!

VÁRUNK!
www.saasco.hu

