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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 termeléshez ill. gyár működéséhez szükséges anyagok, áruk, 
szolgáltatások beszerzése költséghatékonysági elvek alapján, a megfelelő 
minőség biztosítása mellett.  

Kapcsolattartás a vevőkkel, a beérkező vevői igények kezelése. A szállítási 
határidők tervezése, ellenőrzése a termelés ill. a gyár működésének 
folyamatosságának fenntartásához. Pénzügyi folyamatok alátámasztása. 

 

 

 

 

 

FŐBB FELADATOK, FELELŐSSÉGI KÖRÖK 
 

 Kapcsolattartás a vevőkkel, kiszállításaink 

nyomonkövetése; 

 Vevőkkel történő egyeztetés szállítási feltételekről, 

mennyiségekről; 

 Alapanyagszükséglet elemzés vevői ütemterv és a 

már legyártott ill. felhalmozott készlet alapján; 

 Alapanyagbeszerzés tervezése és ütemezése; 

 Szállítások és átadások kezelése, szállításra 

vonatkozó megrendelések elkészítése; 

 ERP rendszer használata, logisztikai adminisztráció 

naprakészen tartása (kiszállításhoz kapcsolódó 

dokumentumok, EKÁER rendszer, stb.). 
 

ELVÁRÁSOK 
 

 Logisztikai területen szerzett végzettség (közép vagy 

felsőfok); 

 Területen szerzett tapasztalat;  

 MS Office programcsomag (kiemelten az Excel) 

felhasználó szintű ismerete; 

 Középfokú angol nyelvtudás (egyéb nyelvismeret 

előnyt jelent); 

 Műszaki érzék, kiváló csapatjátokos. 

 

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 

vagy a szolnok.hr@fsegura.com e-mail címen. 
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