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Junior Villamosmérnök 
 

Minimum végzettség: villamosmérnök 

Elvárt tapasztalat: pályakezdő 

Szerződés: teljes munkaidő 

 

A pécsi Kontakt-Elektro Kft. junior villamosmérnök kollégát keres. 

Cégünk  fő stratégiai területe az ipari létesítmények és berendezések villamos 
automatizálásához szükséges készülékek és berendezések tervezése, 
gyártása és helyszíni szerelése. 

Szemléletmódunk: modern technológiával, hozzáadott értéket teremteni, 
legyen szó saját fejlesztésekről (PLC vezérlés, elektronika, hidrogén 
technológia, villamos automatizálás). 

 

Az új kollégánk különböző területeken kipróbálhatja magát, mielőtt 
közösen megtaláljuk a számára testhezálló pozíciót cégünknél. 

 

A feladatok 

Tapasztalt kollégáink mellett részvétel villamos automatizálási 
projektekben: 
 

• Tervezés,  
• Projekt specifikációk, árajánlatok készítése, 
• Gyártáshoz szükséges anyaglisták készítése,  
• Műszaki előkészítés,   
• Szekrény gyártás,  
• Plc programozás,   
• Helyszíni kivitelezés, 
• Vevőkkel, beszállítókkal és társosztályokkal való együttműködés. 
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Betanulást követően elérhető pozíciók: 

• Műszaki előkészítő, 

• Villamos projektvezető, 

• Villamos tervezőmérnök, 

• PLC szoftverfejlesztő, 

• Robotprogramozó. 
 

Milyen kollégával szeretnénk közösen dolgozni? 

• Pályakezdő, aki szeretne tapasztalt mentorok mellett szakmai tudást 
elsajátítani, 

• Folyamatosan hajtja a szakmai kíváncsiság, 
• Villamosmérnöki végzettséggel rendelkezik, 
• Társalgási szinten van az angol (vagy a német) nyelvtudása, 
• Van jogosítványa (B), 
• Ha tanulmányaid még folyamatban vannak vagy van már tapasztalatod 

villamos automatizálásban, akkor is szívesen várjuk a jelentkezésed! 
 

Mit tudunk nyújtani neked? 

• Izgalmas projektmunkákat 
• Folyamatos, színvonalas szakmai képzéseket 
• Díjazzuk a teljesítményt, a béredet is ehhez igazítjuk majd. A tudás, a 

tapasztalat, a hozzáállás a lényeg. 
• A cég híve a csapatmunkának, a közös gondolkodásnak, az ötletek 

szabadságának 
• Ugyan a cég pécsi, de ha távolabb laksz, és megtetszik a pozíció, ne 

zárd ki a lehetőséged, igény esetén van szolgálati lakása, családi háza 
a cégnek 

• Minden új kolléga egy személyre szabott mentorprogramban vesz részt, 
így biztosan nem maradsz magadra és garantált a szakmai fejlődésed. 

 
Amennyiben érdekel téged a lehetőség, lépjünk KONTAKT-ba és küldd el 
jelentkezésedet, önéletrajzodat az allas@kontakt-elektro.hu e-mail címre. 
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