
    
Látogasson el új honlapunkra: www.fsegura.com 

 

 

HR osztály, F. Segura Hungária Kft. 5000 Szolnok, Bánki Donát u. 1. (+36) 56 88 77 30; szolnok.hr@fsegura.com   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

A SEGURA CSOPORT 

A SEGURA CSOPORT gépjárművek fém alkatrészeinek – elsősorban 
sajtolási és hegesztési folyamatokkal történő – tervezésével, 
fejlesztésével és gyártásával foglalkozó cégcsoport. Az autóipar fém 
alkatrészeinek fejlesztésére és gyártására, valamint présszerszámok 
tervezésére, összeszerelésére és fejlesztésére szakosodtunk. 

Alkatrészeink tervezése, folyamatos fejlesztése lehetővé teszi, hogy 
ügyfeleink biztonságosabb és könnyebb, ezáltal pedig környezetkímélőbb 
járműveket gyártsanak, hozzájárulva ezzel a kibocsátás optimalizálásához, 
és minimalizálva a környezetszennyezést. 

A Segura 1970-es megalakulása óta céljának tekinti, hogy olyan globális 
szolgáltató legyen, amely többet, kiválóbbat nyújt ügyfelei számára. A 
Segura fejlődése azóta sem állt le. Folyamatosan az új technológiákat 
kutatása, a termékek fejlesztése, amelyek révén az autóalkatrészek 
tervezésében és gyártásában vezető szerepet ért el, és a gépjárműipar 
egyik fő szolgáltatójává nőtte ki magát. 

 

A POZÍCIÓ CÉLJA 

A magyarországi gyártó egységben bevezetésre kerülő új projektek és a 
már meglévő szerszámállomány változtatásainak folyamatos mérnöki 
támogatása és nyomonkövetése. 

 

 

 

 

FŐBB FELADATOK, FELELŐSSÉGI KÖRÖK 

 

 A szerszámok műszaki dokumentációjának 

folyamatos felülvizsgálata; 

 A szerszámmódosítások, -fejlesztések 

nyomonkövetése és a változtatások dokumentálása; 

 A szerszámadatbázis kezelése; 

 Részvétel a szerszámok jóváhagyási folyamatokban; 

 A megelőző karbantartások támogatása; 

 A korrektív karbantartási tevékenység koordinálása; 

 A szerszámkarbantartási terület teljesítmény 

mutatószámainak előállítása, frissítése és a céltól 

való eltérés esetén korrektív akíciók javaslata. 
 

 

ELVÁRÁSOK 
 

 Felsőfokú műszaki (gépészmérnök) végzettség; 

 Fémipari gyártásban, esetleg alumínium gyártásban 

szerzett tapasztalat előnyt jelent; 

 ISO/TS 16949 ismeretekkel rendelkezik; 

 Tervezőprogramok ismerete és azok használatában 

szerzett gyakorlat (AutoCAD vagy Solid Edge vagy 

Unigraphics); 

 Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete. 

 

A Csoporton belül lehetőség nyílik a folyamatos szakmai 

fejlődésre és nemzetközi projektekben való részvételre. Sikeres 

pályázónk számára versenyképes juttatási csomagot kínálunk. 

Amennyiben  hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 

kérjük jelentkezzen honlapunkon keresztül: 

www.fsegura.com 

Szerszámüzemi gépészmérnök 

(F. Segura Hungária Kft., Szolnok) 

Global Partner 
IN AUTOMOTIVE COMPONENTS 


