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TAGHLEEF INDUSTRIES KFT.  

PÁLYÁZATOT HIRDET 
 
 

FOLYAMATMÉRNÖK 
 

munkakör betöltésére 
 
 

A Taghleef Industries Group a világ egyik legnagyobb gyártója a biaxiálisan orientált, azaz a kétirányban 

nyújtott (BOPP) az öntött polipropilén (CPP) és a biológiailag lebontható fóliáknak (BoPLA). A TI Group 
székhelye az Egyesült Arab Emírségekben, Dubaiban van. A gyártott fóliatípusokat elsősorban 
élelmiszercsomagoló anyagként értékesíti, illetve cimkefóliaként, ragasztószalagként és egyéb csomagolási 
célokra is használják. A TI Group, a fóliákat 11 gyáregységében 6 kontinensen gyártja: Dubai, Oman, Egyiptom, 

Olaszország, Magyarország (Tiszaújváros), Ausztrália, USA, Kanada, Spanyolország, Kolumbia, Mexikó. 

Főbb feladatok, munkák: 
 

o Elemzi és azonosítja a gyártási folyamatokat, napi szinten korrekciós javaslatot tesz a hibák 
kiküszöbölésére az illetékes területeken, 

o Receptúrák karbantartása, 
o Gyártási protokollok karbantartása, 
o A termeléshez kapcsolódó próbagyártási folyamatokban való aktív részvétel   
o Termelési és karbantartási részleggel együttműködve részt vesz az összes termelési kérdés/probléma 

megoldásának időbeli ütemezésében, aktívan közreműködik a termék, - és műszaki fejlesztésekben, 
o Vezetői szerepet kell vállalnia a strukturált hibaelhárítási kérdésekben, továbbá azonosítani azokat a 

tevékenységeket, amelyek - a mérnöki adatelemző eszközök segítségével - javítják a hatékonyságot  

o Adatelemzések és mérések végzése, valamint adatok gyűjtése, elemzése, értelmezése műszaki és 
gyártási területekről  

o Elkötelezettség és részvétel vállalása a termelésre vonatkozó termelési mutatószámok javításában, 
o A gyártási folyamat ciklusának folyamatos fejlesztése, 
o A gyártási folyamatról szóló jelentések elemzése, előkészítése, hatékonyság növelésére irányuló 

javaslattétel  
o A technológiai folyamatok, alkalmazások fejlesztésének elősegítése 
o Aktívan részt vesz a hibaelhárítási folyamatokban, a team tagokkal együttműködve 
o Reklamációk kivizsgálásában való aktív részvétel, reklamációkat okozó hibák feltárásában, 

kijavításában való közreműködés, 
o Szabályzatok és eljárások, új folyamatok kidolgozásában, fejlesztésében való aktív részvétel, a 

termékek minőségének megtartása, javítása, illetve a gyártási folyamat optimalizálása érdekében 
o Oktatási anyagok biztosítása a házon belüli kurzusokhoz, képzési és fejlesztési programok tervezése 

és végrehajtása a munkaerő számára a szervezet és az egyének igényei alapján, 

 
 

 
Munkakör betöltésének feltételei:  

 felsőfokú szakirányú (műszaki)  végzettség 

 tárgyalóképes, legalább középszintű  (aktív)  angol nyelvtudás (írásban, szóban) 

 MS Office 365 felhasználói szintű ismerete 

 
 
 
 
 



 
 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

 műanyagipari területen szerzett tapasztalat (műanyagipari alapismeretek, technológiai 

alapismeretek 
 1-2 év Gyártástámogatói tapasztalat 

 Tiszaújváros, illetve vonzáskörzetében lévő lakóhely 
 
Elvárt kompetenciák: 
 

 folyamatszemlélet 

 nagyfokú precizitás 

 hatékony problémamegoldás 

 csapatmunkában való hatékony részvétel 
 

 
Amit kínálunk:  

 versenyképes fizetés 

 cafeteria 

 prémium 

 13. havi fizetés 

 önkéntes nyugdíjpénztár 

 élet, -és balesetbiztosítás 

 folyamatos szakmai fejlődés, továbbképzés 

 hosszútávú álláslehetőség 


