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Villamosmérnök 
munkatársat keresünk 

 
 
Elsődleges feladat a Bender németországi - villamos energia elosztó rendszerekhez gyártott élet- és 
berendezés védelem felügyeleti készülékeket gyártó - cég magyarországi képviselete, műszaki 
tanácsadás, vevőkkel való kapcsolattartás, meglévő ügyfélkör átvétele, majd a hazai piacon olyan 
ügyfelek felkutatása, akik által tovább növelhetők az értékesítési eredmények. 
 
Feladatok 

 Elsősorban a Bender cég (Németország) által gyártott szigetelésfelügyeleti (IT rendszer), 
szivárgóáram monitor és univerzális villamos paramétereket mérő (IT és TN rendszer) 
eszközök megismerése 

 Bender cég termékeinek műszaki megismerése 

 Beszerzés és eladáshoz szükséges kereskedelmi ügyintézés 

 Kapcsolattartás a megrendelőkkel, partnerekkel 

 Műszaki tanácsadás 

 Új partnerek felkutatása 
 
Elvárások 

 Villamosmérnöki végzettség 

 Munkavégzés biatorbágyi központtal 

 Önálló munkavégzés 

 Jó kommunikációs készség 

 Magabiztos angol vagy német nyelvtudás szóban és írásban 

 B kategóriás jogosítvány 
 
Az állás betöltéséhez előnyt jelent 

 Értékesítési területen szerzett tapasztalat 

 Villamosiparban szerzett gyakorlati tapasztalat 

 PLC rendszerprogramozási érdeklődés 

 De pályakezdők jelentkezését is várjuk 
 
Amit kínálunk 

 Versenyképes bér 

 Céges telefon és gépkocsi 

 Utazás külföldre 

 Továbbképzéseken való részvétel 

 Változatos munkakör, változatos feladatok 

 Fejlődési lehetőség 

 Innovatív termékek, korszerű technológiák megismerése 
 
Munkavégzés helye 
2051 Biatorbágy, Attila utca 1/a. 
 
Jelentkezés 
Magyar nyelvű önéletrajz megküldésével az mc@maxicont.hu e-mail címre. 
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A MaxiCont Kft. rövid bemutatása 
 
A MaxiCont Kft. 1992 decemberében alakult. Tevékenységünk a villamos energiaipar területe. 
Partnereink a villamosenergia előállítás, szállítás, elosztás és ipari felhasználás területén működnek. 
Cégünk tevékenységi köre három fő részre osztható: alállomási alumínium szerelvények gyártása, 
európai villamosipari mérőműszereket, diagnosztikai eszközöket, elektronikus készülékeket gyártó 
cégek képviselete valamint irányítástechnikai projektek tervezése, programozása és kivitelezése. 
  
Partnereink országszerte használják az általunk forgalmazott termékeket, műszereket mindennapi 
munkájuk során.  
A képviselt vállalatok termékeinek eladásán kívül, képviselettel járó teljes körű terméktámogatást is 
végzünk.  
A terméktámogatás magában foglalja:  

 a magyar nyelvű kezelési leírások biztosítását 
 a forgalmazott műszerek használatának betanítását, műszaki vizsgálatok, elemzések 

elvégzéséhez szükséges szaktanácsadást 
 önálló méréseket a partnerek működési területén megbízás alapján 
 a készülékekhez tartozó szoftverek magyarosítását, oktatását 
 kisebb műszer-karbantartási munkákat a gyártó cég által biztosított útmutatók alapján 
 probléma megoldási tanácsadást személyes megkeresés esetén 
 mérnöki szaktanácsadást. 
 garanciális és szavatossági ügyintézést 

 
A cégünk alapvető működési területét jelentő villamos iparban folyamatosan bővítjük partnereink 
körét.  
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