
 
 

Az 1984-ben első japán-magyar vegyesvállalatként létrejött, és azóta is sikeresen működő 

Polifoam Kft. a japán tulajdonban lévő, németországi központtal rendelkező Trocellen 

Csoport tagja. A cégcsoport fő profilja a habosított polietilén alapú termékek gyártása és 

forgalmazása. Cégünk termékeit széles körben alkalmazzák a sport és fitnesz ágazatban, 

az építőiparban, valamint az autóipar, a csomagolás technika és az egészségügy 

területén. 

Az autóipari üzletág részére keresünk új munkatársat a következő munkakörbe: 
 

APQP MÉRNÖK 
A munkakör célja: 

Az autóipari gyártási folyamattervezés koordinációja és felügyelete a sorozatgyártás 

indításához az IATF 16949, az APQP kézikönyv és a vevőspecifikus követelmények 

maradéktalan betartásával. 

 

Feladatok: 

- Az APQP folyamatok tervezése és megvalósítása, felügyelete, a feladatok határidőre 

történő végrehajtásának biztosítása, 

- az APQP projektértekezletek koordinálása és vezetése, 

- a projektekhez kapcsolódó akciótervek elkészítése, nyomon követése és lezárása, 

- a mintagyártások menedzselése és felügyelete, 

- a terméktesztek, bevizsgálások koordinálása, 

- a gyártási folyamatábra (flow chart), FMEA, Control Plan elkészítés koordinációja, 

- a szériagyártásba adás (SOP) elvégzése, 

- változásmenedzsment, a változások végig vitele a folyamatokban, 

- folyamatos kapcsolattartás a vevőkkel a gyártásindításig, 

- együttműködés, kapcsolattartás a társosztályokkal, 

- adminisztrációs feladatok ellátása. 

 

Elvárások: 

- felsőfokú műszaki végzettség 

- legalább 3 éves szakmai tapasztalat minőségbiztosítási területen, autóipari 

termelővállalatnál 

- kommunikációképes angolnyelv-tudás 

- az ISO 9001 és az IATF 16949 rendszer ismerete 

- az APQP kézikönyv alapos ismerete 

- a német autóipari szabványok (VDA 2) ismerete 

- tapasztalat Flow Chart, FMEA, Control Plan készítésben 

- projektmenedzsment tapasztalat 

- pontosság, precizitás 

 

Előnyt jelent a vevőspecifikus elvárások, követelmények ismerete (FORMEL-Q). 

 

Amit nyújtunk: 

A Polifoam Kft. stabil és megbízható munkáltató, ahol nemzetközi munkakörnyezetben, mégis 

családias légkörben dolgozunk együtt. Az új kollégát változatos és önállóságot igénylő 
szakmai feladatok, fejlődési lehetőség és versenyképes juttatási csomag várja. 

Amennyiben megfelel a fentiekben leírt elvárásoknak, kérjük, küldje el szakmai önéletrajzát 
és motivációs levelét magyar és angol nyelven a karrier@trocellen.com e-mail címre. 

Köszönjük jelentkezését! 

mailto:karrier@trocellen.com

