Az Animative Group
tervező mérnök (önálló mérnök)
munkatársat keres gépészeti területre
Cégcsoportunk a magyar és nemzetközi piacon is működő, kreatív mérnöki és projektmenedzser
csoport. Kiemelt szakmai múlttal rendelkezünk sportkomplexumok technológiai fejlesztésében és
kivitelezésében. Munkánk magas minőségi színvonalat jelent színházak színpadgépészeti
megoldásaiban, irodaépületek konferencia technológiájának, informatikai rendszereinek, épületek,
társasházak biztonságtechnológiai eszközeinek megvalósításában, az ezekhez kapcsolódó gépészeti
feladatok ellátásában.
Szeretnél valami újat létrehozni, vagy valami meglévőt jobbá tenni? Jól érzed magad akkor is, ha
tervekbe, rajzokba, számokba kell önteni elképzeléseidet? Gyorsan, rugalmasan tudod kezelni az eltérő
helyzeteket, nem okoz gondot, ha néha megváltozik a napod előre tervezetthez képest? Akkor a
Csapatunkban van a helyed!
Feladataid:
• Koncepció alapján történő tervezés.
• Junior mérnökök támogatása.
• A gépészeti projektek vezetése, helyszíni támogatása, dokumentálása.
• Műszaki dokumentációk, például műszaki leírások, műhely rajzok, tervezési leírások,
karbantartási útmutatók, stb. készítése.
• Folyamatos kommunikáció társ szakterületekkel.
• Gyártás esetén gyártói támogatás.
• Gépészeti projektek vezetése.
Elvárásunk, hogy van:
• gépészmérnöki diplomád;
• gyakorlatod hasonló feladatok ellátásában;
• ismersz 3D tervező szoftvereket (Solid Edge, Creo Parametric);
• tudod kezelni az alapvető irodai (MS Office) alkalmazásokat;
• nyitott, dinamikus és céltudatos személyiséged;
• törekvésed a fejlődésre, tanulásra, új dolgok megismerésére;
• nem okoz gondot, ha magyarul vagy angolul kell kapcsolatot tartanod, kommunikálnod, és azt
jól is csinálod.
Kifejezetten előnyös, amennyiben
• ismered és használni is tudod a FEM-et;
• emelőgép vagy célgép tervezési tapasztalatod van;
• hajlandó és képes vagy és az együttműködésre, tanulásra és fejlődésre akár nemzetközi
környezetben is;
• késztetést érzel arra, hogy megoszd tudásodat, ismereteidet, tapasztalataidat a társaiddal;
• rendelkezel „B” kategóriás gépjármű vezetői engedéllyel.
A munkádra teljes munkaidőben van szükségünk, és amit ezért cserében adunk Neked:
• tisztes versenyképes jövedelmet;
• egészségbiztosítást;
• izgalmas feladatokat, szakmai kihívást;
• szakmai kiállításokon – vásárokon (akár külföldön is) részvételt;
• fejlődési lehetőségeket, szakmai és menedzsment képzések finanszírozását;
• támogató, együttműködő csapatot.

