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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
 

1. Munkáltató:  
ZEUS Exhausts Kft. 

2. Munkáltató cégjegyzékszáma:  

20-09-073238 
3. Munkáltatói jogokat képviseli: 

Gyuricz Barnabás ügyvezető 
4. Munkáltató székhelye: 

H-8800 Nagykanizsa, Sörgyár utca 3808. hrsz. 
5. Munkakört betöltő neve:   

 
6. Munkakört betöltő születési helye és ideje: 

. 
7. Munkakör: 

elektrosztatikus porfestő 
8. Munkakör FEOR száma: 

7327 
9. Munkahely: 

ZEUS Exhausts Kft. 
10. Munkahely címe: 

H-8800 Nagykanizsa, Sörgyár utca 3808. hrsz. 
11. Munkaidő: 

napi nyolc óra (600-1430) 
12. Alá- és fölérendeltségi viszony 

Közvetlen felettesének munkaköre: termelésvezető 
13. Munkakör célja: 

A ZEUS Exhausts Kft. gyártási folyamataiba illeszkedő szakipari munka magas minőségű elvégzése, a termelési programnak 
megfelelő gyártási ütem szerinti feladatok teljesítése. 

14. Feladatok: 

➢ Minden fémből készült tárgy elektrosztatikus porfestése, porszórása (vagy más néven szinterezése).  
➢ Széria és egyedi porfestési megbízás keretében tartós, esztétikus műanyag bevonat létrehozása a fémfelületen. 
➢ Gondoskodás a gyártási megbízások határidőben történő és minőségileg megfelelő gyártásáról. 
➢ Az utasításoknak és az előírásoknak megfelelő bevonat létrehozása. 
➢ Technológiai fegyelem és minőségi előírások betartatása 
➢ Meggyőződik a munkadarabok szakszerű előkészítéséről, az eltéréseket jelzi. 
➢ Jelzi a maszkoláshoz, festéshez szükséges elvárásait, eszközigényét. 
➢ Az előkészített, illetve lekezelt alkatrészeket a festőhelyiségben mozgatja. 
➢ A porfestő berendezés kezelése, műszaki felügyelete valamint az üzemzavarok jelentése a felettesnek. 
➢ A darabok határidőben történő berakása és kiszedése állványokra/-ról, porfestése. 
➢ Felelős a festékért, nyersanyagért. 
➢ Méri a rétegvastagságot. 
➢ Üzemelteti a festékszóró kabint, a hő-kemencét és hozzájuk tartozó berendezéseket. 
➢ Fejlesztési javaslatokat tesz a technológia javítása érdekében. 

➢ Precízen alkalmazza a termékkísérő lapot és annak mellékletét képező műszaki rajzot, gondosan adminisztrálja az 
elvégzett műveletet/műveleteket a termékkísérő lapon, illetve a termelési programban. 

➢ Karbantartásokat az előírásoknak megfelelően elvégzi, a berendezések műszaki állapotát fenntartja. 
➢ Munkakörnyezetét (használt eszköz és környezete) napi rendszerességgel takarítja, tisztán tartja. 
➢ Rendszeresen tölti az üzemi adminisztráció részét képező „Jelenléti ívet”. 

15. Hatáskör: 

➢ Hatásköre a feladata végrehajtására, illetve az ellátásához szükséges munkatársi segítség kérése. 
16. Felelősség: 

➢ Felelőssége közvetlen. 
➢ A szakmai előírások és az érvényben lévő rendelkezések betartásáért. 
➢ Kezdeményező módon kommunikálni és együttműködni vezetőivel és munkatársaival. 

➢ A feladat- és hatáskörébe tartozó minden tevékenység maradéktalan és határidőre történő ellátásért. 
17. Munkavállaló köteles: 

➢ Félteni, óvni és növelni a ZEUS Exhausts Kft. jó hírnevét. 
➢ Munkáját a munkáltató mindenkori érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezni. 
➢ Anyagi felelőssége mellett vigyázni a rábízott anyagokra és eszközökre, azok rendeltetésszerű használatára. 
➢ Őrizni a munkahelyi titkot, bizalmas értesüléseket, betartani az írásban rögzített, szóban elhangzott utasításokat, 

szabályzatokat. 
➢ Határidőket betartva munkáját pontosan, színvonalasan végezni. 
➢ Munkaidejét jól kihasználni, s ha ideje engedi, munkatársainak segíteni. 
➢ Munkatársaival együttműködni. Munkáját úgy végezni, hogy a gyártási folyamatban követő fázisok hatékonyságát növeli. 
➢ Vezetői utasításra munkaköri leírásában nem részletezett munkát is elvégezni. 
➢ Saját maga és munkatársai testi épségére, egészségére, illetve a környezetre vigyázni. 
➢ A mindenkori munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, illetve közegészségügyi előírásokat betartani és betartatni.  
➢ A ZEUS Exhausts Kft. vagyonát gondos gazda módján kezelni, arra vigyázni. 
➢ A ZEUS Exhausts Kft. terhére vagyont sértő, károsító bármely cselekmény, mulasztás esetén bejelentés megtételére. 
➢ Az észlelt rendellenességeket, balesetveszély kockázatait, esetleges baleseteket felettesének jelenti. 
➢ A részére előírt munkavédelmi eszközt, munkaeszközt rendeltetésszerűen használni, az egészséget és testi épséget nem 

veszélyeztető ruházatot viselni, biztonságos és munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni. 
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18. Munkakörülmények: 

➢ Nyitott és zárt térben egyaránt kell dolgozni. Por és ritkán változó környezeti hőmérséklet jellemző. 
➢ Zaj és vibráció gyakori, a balesetveszély a gépek, anyagok használata, és a munkakörnyezet miatt fokozott.  
➢ Jelentős pszichikai megterhelés nincs, de a fokozott balesetveszély egyes munkahelyzetekben, - illetőleg a fentiekben már 

említett munka specifikus körülmények - enyhe stressz-hatással járhatnak. 
➢ Karok, kéz és ujjak használata fokozott. 
➢ Anyagmozgatás (cipelés) tolás, húzás, görnyedés, térdelés, guggolás rendszeres igénybe vételként jelentkezhet. 

➢ A hallás és a látás igénybevétele is jelentős. 
19. Munkakör betöltéséhez szükséges: 

➢ Szakképzettség:              lakatos (általános gép-, szerkezeti-, karosszéria- stb.) szakmunkás, OKJ-s tnf., betanított 
➢ Gyakorlat:                          2 éves szakmai gyakorlat 
➢ Képességek, készségek:  

• Manuális képesség, problémamegoldás. 

• Alkalmazkodó- és együttműködő képesség, stressz tolerancia. 

• Pontosság, precizitás  

• Figyelem koncentráció, térbeli tájékozódás  

• Önállóság, felelősségvállalás. 

• Teljesítőképesség és teljesítményigény 

• Elkötelezettség a ZEUS Exhausts Kft. értékek iránt. 
20. A munkakör vezetési jellemzői: 

Irányítottsági jellemzők: Beszámolási kötelezettség felettese részére. 
21. Kihívások: 

A ZEUS Exhausts Kft. versenyképességet javító módszerek, technikákra javaslattétel, esetleges kidolgozása és javaslattétel 
összeállítása. A környezettudatos munkavégzés szempontjainak minél magasabb megfelelés. 

 
Nagykanizsa, 2021 
 
Érvényes a visszavonásig! 

 


