
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

Autószerelőt vagy 
autóvillamossági szerelőt 
keres győri telephelyére 
Feladat: 

• tehergépjárművek, buszok, kisteherautók, pótkocsik és 
katonai járművek átvizsgálása, javítása, karbantartása és 
műszeres diagnosztizálása a javítási utasítások alapján 

• javításokhoz szükséges munkalap és garanciális munkalap 
dokumentálása (szerelői jelentés, időbélyegzés, elvégzett 
munka igazolása, stb.) 

• a javítások gyári utasítás szerinti, szakszerű elvégzése 
• a javítás során észlelt egyéb hibák és hiányosságok, 

alkatrészszükséglet jelentése 
• szakmai tréningeken, továbbképzéseken való részvétel 

Elvárás: 
• két műszakos munkarend, havi egy szombati munkavégzés 

és megegyezés szerint készenlét vállalása 
• szakirányú végzettség 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
• pontos, precíz munkavégzés, proaktív munka és személyiség 
• megbízhatóság, csapatszellem, kiváló problémamegoldó 

képesség 
• modern technika iránti érdeklődés szükséges az állás 

betöltéséhez 

Előnyt: 
• szakmaspecifikus számítástechnikai ismeretek 
• C, D, E kategóriás jogosítvány 
• angol és/vagy német nyelvtudás 
• járműdiagnosztikában szerzett tapasztalat 
• hibrid és elektromos gépjármű szerelési végzettség 

Amit kínálunk: 
• szakmai fejlődési lehetőség 
• rendszeres tréningek 
• Cafeteria 
• munkába járás támogatás 
• munkavállalói ajánlási díj 
• élet- és balesetbiztosítás 
• prémiumrendszer 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az MAN Truck & Bus a Volkswagen 
Csoport tagjaként a világ egyik vezető 
haszongépjármű és autóbusz gyártó 
cége. 
Az MAN Truck & Bus SE egyike Európa 
vezető haszongépjármű-gyártóinak és 
szállítási megoldásokat nyújtó 
vállalatainak. Termékportfóliója magába 
foglalja a kis-és nagyteherjárművek, 
autóbuszok, dízel és gázmotorok, 
valamint a személy-, és áruszállításhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat.  

Célunk, hogy napról napra leküzdjük 
határainkat, és folyamatosan fejlesszük 
technológiailag úttörő termékeinket. 
Egy karrier az  MAN Truck & Bus-nál 
számtalan lehetőséget kínál arra, hogy 
ennek a változásnak Te is a részese 
lehess. 

Az ötletek lelkesítenek. A változások 

előre visznek. 

Amennyiben érdekel a lehetőség, 
küld el önéletrajzod a 
karrier@man.eu e-mail címre és 
ha megfelelsz az elvárásoknak, 
keresni fogunk.  

mailto:karrier@man.eu
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