Taghleef Industries Kft.
3581 Tiszaújváros, Pf. 259.
Kapcsolat: Szénásiné Virág Éva,
humánpolitikai vezető
E-mail: eva.virag@ti-films.com
Tel: 06 (49) 888-407
A Taghleef Industries Group a világ egyik legnagyobb BOPP, CAST és BoPLA gyártó cége, melynek
székhelye az Egyesült Arab Emírségekben, Dubaiban van.
Telephelyei vannak: Dubaiban, Omanban, Egyiptomban, Olaszországban, Magyarországon,
Ausztráliában, USA-ban, Kanadában, Spanyolországban, Németországban.
A tiszaújvárosi székhelyű, magyar gyáregység a Taghleef Industries Kft – mely a csoporton belül a
legkorszerűbb gyártósorokkal rendelkező egység, ugyanakkor Magyarországon egyedüli gyártója a
biaxiálisan orientált polipropilén (BOPP) fóliáknak – különleges gyártósorainak és az évek során
felhalmozott szakmai tapasztalatának köszönhetően kiváló minőségű, a gyorsan növekvő, fejlődő és
változó, a vevői igényekkel lépést tartó – sőt sok esetben azokat megelőző – termékekkel látja el a hazai és
külföldi piacokat.
Mintegy 210 fő munkavállalóval, teljes körű termelési, kereskedelmi és gazdálkodási tevékenységet folytat.
Éves termelése ~ 40.000 tonna. Árbevétele ~ 30 milliárd forint.
A gyártott fóliatípusokat elsősorban élelmiszercsomagoló anyagként értékesíti, illetve címkefóliaként,
ragasztószalagként és egyéb csomagolási célokra használják. Az évek során a jelenlegi szabványoknak
megfelelően fejlesztették a Minőség-, Környezetirányítási-, Higiéniás, MEBIR és az Energiairányítási
rendszereket. Fő céljai között szerepel a termékskála bővítése, a termékek minőségének fejlesztése, a
környezetbarát gyártási folyamat feltételeinek megteremtése, környezetre gyakorolt káros hatások
csökkentése.

A Taghleef Industries Kft. termékfejlesztési mérnök munkakörbe keres
munkatársat.
A munkakör betöltésének feltételei:
 felsőfokú szakirányú isk. végzettség,
 tárgyalóképes, legalább középszintű angol nyelvtudás,
 számítógépkezelői ismeret,
 B. kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
 vegyiparban szerzett tapasztalat, gyakorlat,
 Tiszaújváros, illetve vonzáskörzetében lévő lakóhely,
 műanyagfeldolgozási ismeretek,
 fóliagyártásban szerzett tapasztalatok.
Feladatok:
 termékfejlesztésekhez kapcsolódó gyártások megtervezése, koordinálása,
 folyamatos kapcsolattartás az Olaszországban, Magyarországon termékfejlesztést végző
kollegákkal,
 kísérleti gyártásokhoz kapcsolódó mérések kivitelezése, kiértékelése, dokumentálása,
 kísérleti receptúrák és anyagnormák elkészítése, kivitelezése,
 fejlesztésekre vonatkozó statisztikák készítése,
 vevői igények kielégítésére irányuló fejlesztési folyamatok koordinálása/irányítása,




kísérleti gyártásokhoz kapcsolódó vevői visszajelzések nyomonkövetése, kiértékelése,
kapcsolattartás az alap- és segédanyagok gyártóival, alapanyag, és késztermék élelmiszeripari
megfelelőségével / engedélyeztetésével kapcsolatos teendők ellátása.

Amit kínálunk:
 versenyképes fizetés,
 cafeteria,
 prémium,
 13. havi fizetés,
 élet- és balesetbiztosítás,
 folyamatos szakmai fejlődés, továbbképzés,
 hosszútávú álláslehetőség.
Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep, Tiszaújváros

