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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: 

gyártástechnológus 
8. Munkakör FEOR száma: 

3190 
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: ügyvezető 
13. Munkakör célja: 

A ZEUS Exhausts Kft. CNC vezérelt gyártóegységeinek programozása, a termelési programnak megfelelő gyártási ütem 
szerinti feladatok teljesítése. 

14. Feladatok: 

➢ A gépészeti jellegű műszaki gyártásfejlesztő, gyártástervező, gyártásirányító és ellenőrző feladatok ellátása. 
➢ A Hypertherm Baykal BPL-H 1503 típusú plazmavágó berendezés és egyéb az üzemben lévő CNC vezérelt gép 

beüzemelési, beállítási eljárásának ismerete. 
➢ A plazmavágás teljes körű műszaki támogatása, gyártási folyamatok technológiai felügyelete, gyártási értékek 

figyelemmel követése.  
➢ CAD tervezőprogram használata. Rajzok és gyártási programok készítése, mérések elvégzése és dokumentálása 

(mérési lapok). 
➢ Plazmavágás gyártástechnológiák kidolgozása (művelettervek), bevezetése és dokumentálása. A gyártási 

dokumentációk kezelése, technológiai utasítások elkészítése. 
➢ Részt vesz a gyártási folyamatok tervezésében, a meglevő gyártási folyamat korszerűsítési munkálataiban, a 

gyártmányok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában, a gépek, berendezések és műszerek gazdaságos 
kihasználásának tervezésében, az új technológiák kidolgozásában és bevezetésében. Folyamatosan ellenőrzi a 
technológiai fegyelem betartását, a gyártás során felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, mérőeszközök műszaki 
paramétereit, a gyártási folyamatokat a termék megfelelőség megvalósítása érdekében, valamint gondoskodik a 
munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról.  

➢ Gondoskodik a kopó alkatrészek pótlásáról. 
➢ A programozott gépek karbantartásának segítése. 
➢ Vevői ajánlatkérések (gyártóeszköz, alkatrészgyártás) feldolgozásának támogatása, gyárthatóság vizsgálat, alap 

technológiai lépések meghatározása, a gyártás, eszköz és berendezés igényének meghatározása. 
➢ Megnyert projektek gyártási folyamatának megtervezése, a sorozatgyártásba történő átadás folyamatainak kialakítása. 
➢ Új fejlesztések, új termékek technológiájának kidolgozása 
➢ Aktív részvétel a termékfejlesztésben, gyártástechnológiai és gyárthatósági szempontból. 
➢ Részvétel a tanúsító, illetve a vevői és beszállítói auditok előkészítésében és lebonyolításában. 
➢ Probléma esetén termék felülvizsgálatot indít. 
➢ Elemzi az előfordult hibákat, javaslatot dolgoz ki az ismétlődés megakadályozására a gyártó területtel, mérnökséggel 

közösen. 
➢ Figyelemmel kíséri a gyártás minőségi színvonalának alakulását, időszakosan értékeli azt. 

➢ Figyelemmel kíséri a változásokat és koordinálja ezeket a vevői jóváhagyás szempontjából. 
➢ Környezetvédelmi, balesetvédelmi és egészségvédelmi előírások betartása. 

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

➢ Hulladék kezelővel kapcsolattartás (termelési maradék) 

➢ A cég minőség és vállalatpolitikáját betartja. 
➢ Alapanyagokat nyilvántartja és felhasználásukat dokumentálja. 
➢ 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. 
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➢ 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. 
➢ 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. 
18. Munkakörülmények: 

➢ Nyitott és zárt térben egyaránt kell dolgozni. Por és ritkán változó környezeti hőmérséklet a jellemző. A munkavégzés 
helyszíne változatos, lehet irodahelyiség vagy üzem. 

➢ Zaj és vibráció gyakori, a balesetveszély a gépek, anyagok használata, és a munkakörnyezet miatt fokozott.  
➢ Munkavégzés többnyire szellemi igénybevétellel jár, a folyamatos koncentráció miatt közepesen nehéz munka. 
➢ A munkavégzés helyszínei között sokat kell járkálni. 
➢ Jellemző fizikai tevékenységek az irodában ülés és az üzemben gyalogolás. 
➢ A munkaidő túlnyomó részében a kéz és a karok használata jellemző. 
➢ Az üzemi munkakörnyezet balesetveszélyt jelenthet. 
➢ Az üzemi környezet gyakran poros, piszkos, zajos. 
➢ Jelentős pszichikai megterhelés nincs, de a fokozott balesetveszély egyes munkahelyzetekben, - illetőleg a fentiekben 

már említett munka specifikus körülmények - enyhe stressz-hatással járhatnak. 
19. Munkakör betöltéséhez szükséges: 

➢ Szakképzettség:              min. szakirányú középfokú és/vagy technikus 
➢ Gyakorlat:                          2 éves szakmai gyakorlat 
➢ Képességek, készségek:  

• Manuális képesség, problémamegoldás. 

• Műszaki rajzismeret készségszinten. 

• Anyagismeret, szerszámismeret. 

• MS Excel magas fokú ismerete. 

• CAD önálló használata. 

• 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! 


