
Gyártástervező és Vevői kapcsolattartó

工作职责
Amiben a segítségedre számítunk:

folyamatos kapcsolattartás a vevővel és az üzemmel a gyártás
aktuális állásáról, áttervezések koordinálása
új folyamatok kidolgozása, folyamatoptimalizálás
kapcsolattartás az alapanyag beszerzőkkel, mérnökségekkel,
minőségüggyel és a fejlesztéssel
az alapanyagok rendelkezésre állásának ellenőrzése az aktuális
gyártási tervhez
termelési kalkulációk készítése, termelésoptimalizálás
új termékminták és kis szériaszámú termékek gyártástervezése
vevői megrendelések fogadása és feldolgozása, tervek
összehangolása a szériagyártással
szükség esetén prioritások felállítása a vevő kérése alapján
vevőtől érkező logisztikai eszkalációk kezelése
vevői reklamációk (logisztikai) kezelése, visszáru kezelése
új termékek árainak és alapanyagtörzs beállításainak karbantartása
SAP-ban
részvétel az éves leltárban

你的档案
Te vagy az ideális jelölt, ha:

felsőfokú műszaki vagy gazdasági végzettséggel rendelkezel
tárgyalási szintű angolnyelv-tudással bírsz
SAP felhasználói szintű ismereted van
precíz és pontos az elvégzett munkád
határozott, rugalmas személyiség, kiváló kommunikációs készség
jellemez
jó a stressztűrő képességed

我们可以提供
Miért jó közénk tartozni?

Egy multinacionális és diverz cégnél építheted nemzetközi
kapcsolataidat.
Egy ipar 4.0 mintagyár inspiráló közegében alkalmazhatod a
leginnovatívabb technológiákat.
Egy olyan munkahelyen dolgozhatsz, ami Budapesten már több mint
30 éve töretlenül és stabilan állja a sarat.
Fiatalos, dinamikus közösségünk tagja lehetsz, ahol jó hangulatban
csak úgy repül az idő.
Unatkozni nem lesz időd, hiszen folyamatos kihívások és fejlődési
lehetőségek által alakíthatod a saját karrierutadat.
Rugalmas munkaidőben a saját időbeosztásod szerint dolgozhatsz a
céljaidért akár otthonról is.
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Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online
application.

关于我们
Continental develops pioneering technologies and services for
sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded
in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and
affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transportation. In
2021, Continental generated sales of €33.8 billion and currently
employs more than 190,000 people in 58 countries and markets. On
October 8, 2021, the company celebrated its 150th anniversary. The
Automotive group sector comprises technologies for passive safety,
brake, chassis, motion and motion control systems. Innovative solutions
for assisted and automated driving, display and operating technologies,
as well as audio and camera solutions for the vehicle interior, are also
part of the portfolio, as is intelligent information and communication
technology for the mobility services of fleet operators and commercial
vehicle manufacturers. Comprehensive activities relating to connectivity
technologies, vehicle electronics and high-performance computers
round off the range of products and services


