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Álláshirdetés 

Fejlesztőmérnök- élelmiszeripari háttérrel 

 

Új munkatársainkat keressük FEJLESZTŐMÉRNÖK pozíciókra – élelmiszeripari 

háttérrel: 

• Jelenleg több nyitott pozícióra lehet pályázni a lent megjelölt 

feladatkörökhöz kapcsolódóan 

 

 

Ezek a feladatok várnak Rád 

• Élelmiszeripari technológiai problémák megoldása több élelmiszeripari 

ágazatban, helyszíni problémamegoldás 

• A minőségbiztosításhoz és technológiákhoz köthető feladatok elvégzése, 

élelmiszeripari partnerekkel való kapcsolattartás,  

• Tanfolyamok tartása élelmiszeripari szakembereknek 

• Magyar és nemzetközi fejlesztési projektekben, EU pályázatokban való 

részvétel – különös tekintettel az élelmiszertechnológia és digitalizáció 

területén 

• Pályázat-generálás és készítés a műszaki és természettudományok területén 

o részvétel a projektek megvalósításában a terv alapján 

o a projekt előrehaladásával az előírt jelentések összeállítása 

o projekt eredmények terjesztése, bemutatása rendezvényeken 

• Új szolgáltatások kifejlesztésében, alkalmazásában való részvétel 

• A partnereinkkel való kapcsolattartás, információ-áramoltatás 

 

http://www.campden.hu/
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Téged keresünk, ha magadra ismersz az alábbiakban: 

• Élelmiszeripar területén szerzett legalább 5-10 éves szakmai gyakorlat 

• Szakirányú felsőfokú végzettség (élelmiszeripari mérnök, vegyészmérnök, 

biomérnök, gépészmérnök, energetikus, informatikus) 

• Tárgyalóképes angol nyelvtudás (minimális elvárás a középfokú nyelvvizsga, 

gyakorlattal) 

• Jó szervező- és problémamegoldó képesség 

• B kategóriás jogosítvány, és vezetési gyakorlat 

• Külföldi utazások vállalása  

• Office Word, Excel, PowerPoint; számítógépes alapismeretekkel bírsz 

• Önálló munkavégzés, eredmény- és vevőorientált gondolkodásmód 

• Jó kommunikációs, és a prioritások felismerésére való képesség - szoros 

együttműködés az intézet más területén dolgozó kollégákkal és ügyfelekkel 

• Jó szervező- és problémamegoldó képesség 

• Terhelhetőség 

• Logikus gondolkodás 

 

Előnyt jelent számunkra- 

• Energetikai ismeretek 

• Információs technológia területein való jártasság 

• Tapasztalat élelmiszeripari üzemek BRCGS / IFS Food vagy más beszállítói 

auditok elvégzésében 

• Minőségbiztosítási ismeretek (kiskereskedelmi láncok minőségügyi 

szabványainak ismerete (BRCGS, IFS Food - auditori regisztráció előnyt jelent) 

• Digitalizációban, költség-, erőforrás-hatékonyságban szerzett tapasztalat 

• Vállalati kapcsolatok 

 

A Szakmai önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével várjuk a 

campden@campdenkht.com e-mail címre.  
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