
 

 

 

A Balaton Bútorgyár, 124 éves múlttal rendelkező vállalat, ahol a 

szaktudás, a tapasztalat és a tradíciók - központi szerepet töltenek 

be. A céget mindig is a fejlett technológia és a magas szintű minőség 

jellemezte, ennek köszönhető, hogy mára a régió egyik legkorszerűbb 

bútorgyártó üzemévé vált.  

 

Bővülő csapatunkba keressük most leendő kollégánkat - 

 

MINŐSÉGELLENŐR 

 
munkakörbe. 

 

Feladatok: 

 

- Gyártásközi ellenőrzés (alapanyag megmunkálástól a 

végtermékek csomagolásáig bezárólag), 

- Végtermékek ellenőrzése, minősítése és dokumentálása és az 

esetleges változások, helyesbítő intézkedések nyomon követése, 

- Gondoskodik a megfelelő mérőeszközökről (készülékekről) a 

gyártás valamennyi szintjén, 

- Beméri a merőgépeket, megmunkáló gépeket, 

- Karbantartja a mérőeszközöket, mérőgépeket, 

- Oktatja a termelésben résztvevő dolgozókat, 

- Mérési utasítások és termék specifikációk alapján végzett 

alkatrészmérések, 

- Nem-megfelelő termékek zárolása és fizikális elkülönítése és 

leválogatása, 

- Selejtezési folyamatokban való részvétel, 

- A problémás termékek ügyében közbenjárás, egyeztetés az 

illetékes kollégákkal, 

- Folyamatos kapcsolattartás a termelési, műszaki, raktári és 

beszerzési osztályon dolgozó munkatársakkal. 

Elvárások: 

- Középfokú műszaki végzettség,  

- Bútoripari, illetve faipari alapanyagok ismerete, 

- Termelési területen szerzett minőségbiztosítási tapasztalat 

- Műszaki rajzok értelmezése, 

- Gyors észjárás, kiváló problémamegoldó képesség, 

- Jó kommunikációs készség, 

- Precíz, megbízható munkavégzés, 

- Számítógép felhasználói ismeretek (Ms Office: word, excel), 

- Önállóan és csapatban is tudjon dolgozni. 



  

 

 

Előny: 

- Tárgyalási szintű angol és/vagy német nyelvtudás, 

- Főiskolai/egyetemi végzettség, 

- Min. 2 éves, releváns területen szerzett tapasztalat, 

- Vállalatirányítási rendszer ismerete 

- ISO 9001 és ISO 14001 szabványok és az FSC-STD-40-004 FSC 

szabvány követelményrendszerének ismerete 

Amit kínálunk: 

- folyamatos szakmai fejlődési lehetőség Európa vezető 

bútorgyártó cégénél, 

- versenyképes jövedelem, 

- egyéb béren kívül juttatások, 

- hosszú távú, családbarát, stabil munkalehetőség,  

- felelősségteljes, önálló munkakör,  

- kulturált, ergonomikus munkakörnyezet, 

- és a megunhatatlan „fa illat”.  

 

A munkavégzés helye: 

 

Veszprém 

 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen lenne csapatunk tagja, küldje el 

Szakmai Önéletrajzát - a bérigény megjelölésével a hr@balaton-

butor.hu email címre! 

 

„Az életet stílusos környezetben élvezhetjük igazán” 
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