
 
A Mey Industry Hungary Kft a Mey Maschinenbau GmbH magyar leányválllalataként egyedi alkatrészeket, szerelvényeket és gépeket gyárt 
kis sorozatban a cégcsoport ügyfelei számára. Az előállított termékeket az iparágak széles skáláján használják, például a 3D nyomtatás, a 
logisztika, az orvostechnika, a biztonságtechnika és a környezettechnológia területén.  
 
Azonnali belépési lehetőséggel állást kínálunk nyúli és győri telephelyeinken a következő munkakörökbe: 

 

Mechanikai szerelő / Elektromechanikai szerelő  
 
    Feladatok: 

• a feladat egyes részleteiben szaktudást igénylő betanított munka 

• komplex gépek teljes körű összeszerelése kis és közepes szériában, nem karbantartási, gépbeállítási vagy szervizelési feladatról van szó 

• szériagyártás szigetszerű gyártási rendszerben, nem egyedi gépgyártás 

• a betanulás tapasztalt kolléga támogatásával zajlik 

• a munkavégzés műszaki rajz és fényképes munkautasítás alapján történik 

• a munkavégzés dokumentálása elektronikus formában munkalapokon keresztül a vállalatirányítási rendszerben történik 

• kiemelt szerepe van a minőségi munkavégzésnek 
 
    Elvárások: 

• szerelői tapasztalat, de ambiciózus, magabiztos pályakezdők is jelentkezhetnek, akiket érdekel a szerelői szakma 

• minőségi munkavégzésre való képesség 

• önálló munkavégzésre való képesség (betanítási időszak után) 

• olyanok jelentkezését várjuk, akik hosszú távra keresnek munkahelyet 

• az elektromechanikai szerelő munkakörnél valamilyen szerelői szakma ismerete és/vagy szakmával kapcsolatos tudás szükséges 
(autószerelö, autóvillamossági szerelő, mechatronikai szakember, villanyszerelő, elektronikai- és mechanikai müszerész, 
gépszerelö, stb. ...) 

• mechanikai szerelő munkakörnél megfelelő képességek, megfelelő munkához való hozzáállás és akarat megléte mellett a feladat 
betanulható 

 
    Amit kínálunk: 

• Családias légkör – kb. 30 fős csapat 

• Csendes, tiszta és világos munkakörnyezet 

• 3 hónapos próbaidő után határozatlan idejű munkaszerződés, lehetőség azonnali kezdésre 

• Továbbképzési- és fejlődési lehetőség 

• Beosztás: délelőttös műszak 8 órás munkavégzéssel, 35 perc munkaközi szünettel, amit aznap ledolgozunk 

• Versenyképes alapbér + havi br. 40.000 Ft belső szabályok mentén választható Cafatéria juttatás (3. hónap után), bejárási támogatás 
tömegközlekedés esetén (helyközi) 100%-ban vagy autóval 30 Ft/km 

• Törvények maximális betartása  
 

Kérjük küldje el Önéletrajzát a következő e-mail címre:  allas@mey-maschinenbau.de 
   
Mey Industry Hungary Kft 
9082 Nyúl, Ipar utca 1  

   Internet: www.mey-maschinenbau.de 
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