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Aktuális
A jövő munkahelye épül Dalmandon!

Ipari termékeket gyártó üzemünkbe keresünk kollégákat!

CNC MARÓS VAGY
CNC ESZTERGÁLYOS
FŐBB FELADATOK:
– Alkatrészek megmunkálása
műszaki rajz alapján
– CNC gépkezelés
ELVÁRÁSOK:
– Műszaki érzék, tanulási hajlandóság,
precizitás, megbízhatóság,
önálló munkavégzés
– Ha akarja, mi megtanítjuk!
ELŐNYT JELENT:
– Műszaki rajz olvasási ismeretek
– Tolómérő és mikrométer ismeret
– Jó problémamegoldó és
kommunikációs képesség
– Csapatorientált gondolkodás

MINŐSÉGELLENŐR
FŐBB FELADATOK:
– Folyamatközi ellenőrzés
– Társosztályokkal való kapcsolattartás
– Végellenőrzés, nem megfelelő termékek kezelése
– Vállalatirányítási rendszerben történő
adatrögzítés
ELVÁRÁSOK:
– Középfokú végzettség
– Minőségellenőrzés terén szerzett
tapasztalat
– Alapfokú műszaki rajz olvasási képesség
– Excel, Word, Outlook használata
– Precíz munkavégzés

VEGYÉSZ
TECHNIKUS-GÉPKEZELŐ
FŐBB FELADATOK:
– Galvanizáló berendezésüzemeltetése
technológiai leírások alapján
– Galvanizálási folyamat dokumentálása
– Galvanizációs berendezés
karbantartása, napi szintű ellenőrzése,
ezek dokumentálása
– Galvanizálásnál használt vegyszerek
kezelése, galvanizáló kádak
folyadékainak ellenőrzése
– Edzőkemence üzemeltetése
technológiai leírások alapján
– Edzőkemence karbantartása, napi
szintű ellenőrzése, ezek dokumentálása
– Edzési folyamat dokumentálása
ELVÁRÁSOK:
– Vegyésztechnikus végzettség
– Szakmai tapasztalat
– MS Officefelhasználói szintű ismerete
– Önálló, pontos, precíz munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:

– Versenyképes jövedelem
– Lojalitás bónusz
– Teljesítmény jutalom

Az önéletrajzokat a
cv@equip-test.com e-mail címre
várjuk, vagy személyesen kézbesítve
a következő címre: Dalmand, Kossuth
L. u. 7. Equip-test Kft.

Tartalékenergia
A

míg a legnagyobb autógyártók is
megszenvedik, hogy a villanyautózás
terjedésével kiszolgáltatottá lettek az akkumulátorgyártóknak, a Teslánál annyi
az akksi, hogy egész energiatároló telepeket pakolnak tele vele. Most épp Oszakában adtak át egy 7 megawattórás tárolót.
*
A Teslának nem új az energiatároló telepes iparág. Két éve Dél-Ausztráliában lett
nagy szükség az áramellátás stabilabbá tételére, amire Elon Musk akkor bedobott egy
fogadást az ausztráloknak, hogy vagy felépít
a vállalat egy 100 megawattórás energiatároló rendszert 100 nap alatt vagy ha ennél
tovább tart a munka, ugyanúgy befejezik,
de ki sem számlázzák. Sikerült időben öszszerakni a telepet, ami azóta 30 ezer háztartásnak biztosít tartalék energiát olyankor
is, amikor éppen nem fúj a szél a térséget
árammal ellátó Hornsdale szélerőműtelepen. Hasonló projekt volt az oszakai is.
Azt mondta, vagy száz napon belül megépítik a világ legnagyobb akkumulátortelepét, vagy az egészet ők állják. Simán elkészült.
Az oszakai telep lényegesen kisebb, itt 42
Powerpack akkumulátort csatlakoztattak a
hálózathoz egy vasútvonal mellett hét megawattórás kapacitással. Ennek a japánok két
módon veszik hasznát. Egyrészt áramszünet esetén ez képes a vonal egy-egy veszélyben lévő szerelvényét nagyjából harminc
percen át mozgatni, ami egy földrengésnél

Halálos
veszély az
autószörfözés

A

legújabb őrült kihívás abból áll, hogy a mozgó autó
tetejére állnak fel, vagy épp
hasalva utaznak rajta, mintha szörföznének, miközben
mások az egészet videóra veszik. Azonban a veszélyes mutatványnak már meg is volt
az első áldozata: egy tízéves
kisfiú, akinek a szülei vezették
az autót, egy szerencsétlen
pillanatban a kocsi elé esett,
ami elütötte. A tragédia bekövetkezte után azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok
stabilizálták a gyerek állapotát,
de több sebészeti beavatkozásra is szükség van. (nlcafe.hu nyomán)

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.
2 fő új munkatársat keres

PROJEKTMENEDZSER
(magasépítési és mélyépítési) pozíciókba

Társaságunk profilja: városfejlesztéshez fűződő feladatok
ellátása és a fejlesztések során létrejövő vagyonelemek kezelése.

FELADATOK:
• Projektek előkészítése (munkaerő-, eszköz-, anyag szükséglet, ütemterv készítés,
műszaki egyeztetés, projektdokumentáció előkészítése)
• A projektek operatív vezetése
• Projektek helyszíni műszaki irányítása
• Projekt adminisztrációk, riportok elkészítése

FELTÉTELEK:
• Felsőfokú, szakirányú (építő- vagy építész mérnöki diploma)
végzettség – magasépítés
• Felsőfokú, szakirányú (mélyépítő mérnöki diploma)
végzettség – mélyépítés
• 1-3 év szakmai tapasztalat

ELŐNYT JELENT:
• Felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri képesítés/jogosultság
Munkavégzés helye: Paks

JELENTKEZÉS MÓDJA:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a bérezési igény megjelölésével
elektronikusan a pfvzrt@paks.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

