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Member of     Europe's 500 Top Growth Companies 

Szívesen kipróbálnád magad egy neves, hazai tulajdonú vállalatnál, ahol célunk, hogy 
a multinacionális cégek hatékonyságát ötvözzük a családias hangulatú hazai sikeres 

vállalkozások kultúrájával? Célod egy biztonságos, válságálló üzletmenettel 
rendelkező vállalatnál elhelyezkedni, ahol a Te véleményedre, javaslatodra és 

kreativitásodra is szükség lesz és jó hangulatban telik a munkavégzés? 

Ha a válaszod igen, akkor pályázz hozzánk, várunk a Star*Plus Kft. központosított 
miskolci üzemébe 

Fejlesztő és gyártástámogató mérnök 
pozícióba 

A Star-Plus Műanyagipari Kft. 1990 óta aktív szereplője a magyarországi és európai műanyagfeldolgozó iparnak. Fő 
tevékenységi körébe műszaki cikkek és egyéb háztartási műanyagok (pl. Flair kertibútorok) fröccsöntése, szerelése tartozik. 
Széles, saját termékválasztéka gyártása és forgalmazása mellett több ismert nemzetközi vállalat beszállítójává vált, jelenleg 
árbevétele nagyobb hányadát egészségügyi, higiéniai termékek, háztartási gépek, valamint az elektronikai ipar különféle 
alkatrészei adják. 
 

Főbb feladatok: 
Automatizálási ill. egyéb gyártást segítő 
berendezések tervezése, kivitelezésének 
műszaki egyeztetése, szervezése; 
 
Termékfejlesztési, terméktervezési projektek 
vezetése; 

Műszaki beszerzések bonyolítása; 

Fröccsöntő szerszámok, fröccsöntő gépek és 
azok perifériáinak, alkatrészigényeinek 
szervezése, kapcsolattartás belföldi és külföldi 
beszállítókkal, műszaki egyeztetés lebonyolítása; 

Fröccsöntő szerszámok meghibásodása esetén a 
javítások körüli ügyintézés, javítások egyeztetése 
üzemi, vezetői és külsős cégek oldaláról; 

Új szerszámok műszaki tartalmi egyeztetése a 
külső szerszámkészítővel, továbbá adott esetben 
a külső megrendelővel, ajánlatok összefoglalása, 
rendszerezése; 

Szerszámdokumentációk kezelése, folyamatos 
aktualizálása. 

Az álláshoz tartozó elvárások:  
Egyetemi / főiskolai (MSC vagy 
BSC) gépészmérnöki végzettség 

3D CAD tervezőszoftverek ismerete, magabiztos 
használata (PTC Creo); 
Angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt; 
Jó műszaki érzék, kreatív beállítottság; 
Képesség önálló munkavégzésre és 
csapatmunkára is; 
Jó kommunikációs készségek; 
MS-Office alkalmazások felhasználói szintű 
ismerete. 
 
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

Műanyag termékek tervezésében szerzett 
tapasztalat; 

Műanyag fröccsöntő szerszámok felépítésének, 
működésének ismerete; 

Műanyagfeldolgozás terén szerzett tapasztalat. 

Amit kínálunk: 
Hosszútávú munkalehetőség; 

Fiatalos, lendületes csapat; 

Versenyképes juttatás, teljesítmény premizálás; 

Új, korszerű munkakörnyezet. 

 

 
Munkakör jellege: 60% irodai – 40% üzemi, 1 műszakos munkarend (nappali; H-P) 

Munkavégzés helye:  Miskolc, Sajószigeti utca 2.

Jelentkezés:   fényképes magyar nyelvű önéletrajzzal: hr@starplus.hu  
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