
 
 
 
 

A Fusetech Kft. a túláramvédő biztosító betétek kulcsgyártója, egyike a három legnagyobb 
európai gyártónak. Vállalatunk, több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a 

világszínvonalú biztosító betétek gyártásában. Kaposvári telephelyünkön 350 kollégát 
foglalkoztatunk. 

 
A Fusetech Kft. ,, A 2018-as Év Kaposvári Munkáltatója,, munkatársat keres az alábbi 

munkakörbe: 

 
Projektmenedzser 

 

Főbb feladatok, munkák: 
• Műszaki tervdokumentációk, műszaki tartalmak előkészítése, ellenőrzése; 
• Műszaki kérdések megválaszolásában való részvétel, ajánlatok ellenőrzése; 
• A szerződések határidőkön és költségkereteken belüli teljesítése szerződéskötések 

adminisztrációja, szerződések nyilvántartása, a teljesítés nyomon követése, 
változások kezelése;  

• Kivitelezés nyomon követése, kivitelezés résztvevőinek koordinálása; folyamatos 
kapcsolattartás alvállalkozókkal, hatósággal 

• Alvállalkozók munkájának ellenőrzése, teljesítés igazolások alátámasztása 
• Ütemtervek naprakészen tartása; 
• Irodai és helyszíni egyeztetéseken való részvétel, projektkövetés, beszámolók, 

riportok készítése; 
• Projektek időbeli és pénzügyi ütemezése, erőforrás szükségletek meghatározása 
• A projektben résztvevők munkájának koordinálása, összehangolása 
• Nemzetközi projekt gyártósorok, termékek áttelepítése 
• Részvétel a megvalósult munkák átadásában, megvalósulási dokumentációk 

összeállításában. 
 

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• Felsőfokú mérnöki végzettség (gépész-, villamos-, automatizálási mérnök) 
• Tárgyalóképes szakmai angol nyelvtudás 
• Felhasználói szintű számítógépes felhasználói ismeret (MS Office ismeretek) 
• B kategóriás jogosítvány; utazási hajlandóság 
• Több éves (minimum 1-3 év) projektmenedzseri tapasztalat (ipari területen – gyártás, 

összeszerelés) 
• Önálló, precíz, pontos munkavégzés, döntéshozatali képesség; 
• Strukturált gondolkodásmód, rendszer- és projektszemlélet; 
• Kiváló elemző és problémamegoldó képesség, határozott, magabiztos és megoldás 

orientált személyiség; 
• Kiváló kommunikációs és tárgyalási képesség; 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
• Középfokú német nyelvtudás, 
• Hasonló munkakörben szerzett több mint 3 éves tapasztalat, 
• Projektmenedzser végzettség. 

 



 
 

Amit kínálunk: 
• Stabil, hosszú távú munkalehetőség, 
• Versenyképes jövedelem, 
• Mobiltelefon, laptop, 
• Széleskörű béren kívüli juttatások 
• Inspiráló nemzetközi munkakörnyezet, 
• Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, tréningek, 
• Fiatal, dinamikus csapat. 

 
Munkavégzés helye: 
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 38. 

Jelentkezés módja: 
Jelentkezni az allas@fusetech.hu emailcímre beküldött magyar és angol nyelvű 
önéletrajzzal lehetséges. 
 

További Információ: http://www.fusetech.hu/  
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