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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: 
összeszerelő operátor 

8. Munkakör FEOR száma: 
8219 

9. Munkahely: 
ZEUS Exhausts Kft. 

10. Munkahely címe: 
H-8800 Nagykanizsa, Sörgyár utca 3808. hrsz. 

11. Munkaidő: 
napi nyolc óra, 2 műszakos munkarend, heti váltással  

12. Alá- és fölérendeltségi viszony 
Közvetlen felettesének munkaköre: termelésvezető 

13. Munkakör célja: 
A ZEUS Exhausts Kft. gyártási folyamataiba illeszkedő összeszerelési munka pontos, előírás szerű elvégzése, a termelési programnak 
megfelelő, ütem szerinti feladat teljesítése. 

14. Feladatok: 
➢ Fém alkatrészek menetformázása 
➢ Fém és műanyag alkatrészek előírás szerű összeszerelése.  
➢ Anyagokat, termékeket mozgat, emel: a beérkezett anyagot, árut le-, illetve felszedi, kicsomagolja. 
➢ Előkészíti a csomagolóeszközöket (dobozok). 
➢ Előkészíti az alap- és segédanyagokat, illetve félkész termékeket a megmunkáláshoz.. 
➢ Azonosítóval látja el az anyagot, árut (pl. kód, címke ragasztása). 
➢ Az anyagokat, termékeket csoportosítja a megadott szempontok, előírások szerint 
➢ Különféle szállítóeszközökre, szállítószalagokra rakodja, illetve onnan leszedi az árut 
➢ Egyszerűbb csomagolást segítő gépeket kezel (pl.: jelölőgép, címkéző gép, gyűjtő-csomagoló gép, tűzőgép). 
➢ A nem megfelelő alkatrészeket, félre teszi, külön kezeli. 
➢ A hibát, hiányosságot, sérülést jelzi a felettesének. 
➢ Betartja a különböző előírásokat (tűz-, baleset-, munkavédelmi szabályokat, hulladék anyag kezelésére vonatkozó előírásokat). 
➢ Dokumentálja, feljegyzi az elvégzett tevékenységeket: 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, de munkakörébe tartozó 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: 
➢ Zárt térben, üzemcsarnokban 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 fentiekben már említett munka specifikus körülmények enyhe stressz-hatással járhatnak. 
➢ Nagyfokú ismétlődő, rövid ciklus idejű munka. 
➢ Karok, kéz és ujjak használata fokozott. Könnyű fizikai munka. 
➢ Ülő munka, görnyedés, hajladozás, tartós kényszer-testhelyzettel járó tevékenység egészít ki. 
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➢ A hallás és a látás igénybevétele nem jelentős. 

19. Munkakör betöltéséhez szükséges: 
➢ Szakképzettség: ------ 
➢ Gyakorlat: ------- 
➢ Képességek, készségek:  

• Manuális képesség. 

• Monotonitás tolerancia 

• Alkalmazkodó- és együttműködő képesség, stressz tolerancia. 

• Pontosság, precizitás  

• Figyelem koncentráció, térbeli tájékozódás  

• Teljesítőképesség és teljesítményigény 

• Elkötelezettség a ZEUS Exhausts Kft. értékek iránt. 

20. A munkakör vezetési jellemzői: 
Irányítottsági jellemzők: Beszámolási, elszámolási 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,  
 
Érvényes a visszavonásig! 
 
 
 …………………………….. 
 munkáltató 
 
 
A munkaköri leírást egy példányban átvettem, tartalmát megértettem és tudomásul vettem, hogy a benne foglaltak betartásáért felelőséggel 
tartozom! 
 
 
 
 ……………………………. 
 munkavállaló 

 


