
 

 

 
 
 
A CooperVision a világ egyik vezető lágy kontaktlencse gyártója, amely napi eldobható, kéthetes és havi 
kontaktlencsék teljes választékát gyártja. Az amerikai tulajdonú multinacionális vállalat a világon 
egyedülállóan, a legszélesebb termékportfólióval van jelen a kontaktlencse piacon, mintegy 100 országban. 
A magyarországi leányvállalat, a CooperVision CL Kft. 2005-ben alakult Gyálon, és több mint 1200 
munkavállalót foglalkoztat. Jelenleg az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat: 
 

 

ALAPANYAG TERVEZŐ 
 
 
Feladatok: 
 

• Aktív részvétel az alapanyag tervezési folyamatok kialakításában, folyamatváltozások 

kezdeményezése 

• Rendszeres vagy ad-hoc kimutatások készítése  

• A naprakész termelési igények összegyűjtése társosztályoktól (gyártástervezés)és ezen információk 

feldolgozása  

• Kapcsolattartás a további társosztályokkal (Quality, Műszaki, Kiszállítás, Global Sourcing) 

• Beszerzési folyamatok időben történő elindítása és nyomon követese a beérkezési határidők 

betartásával, az optimális készletszintek fenntartásával 

• Beszállítók monitorozása, tekintettel a szállítási pontosságra és a minőségre 

• Az alapanyag beszállítókkal történő havi rendszeres egyeztetés az előrejelezhető rendelési 

mennyiségekről 

• Alapanyag tervezési rendszerek, software-ek helyes és pontos használata 

• Aktív részvétel a rövid és hosszútávú alapanyagbeszerzési stratégia kialakításában 

• Kapcsolattartás a vállalat beszállítóival, gyártástervező kollégákkal és más területek, különösen a 

termelés vezetőivel 

• Anyagellátási problémák esetén javaslattétel a megoldási alternatívákra (alternatív beszállító, 

alvállalkozó bevonása, stb.)  

• Nyersanyagok megfelelő készletszintjének tartása. Alapanyaghiányok, lassan mozgó és elfekvő 

alapanyag készletek tervezésből eredő keletkezésének megelőzése  

• Felettese utasítása alapján indokolt esetben elvégzi azokat a további feladatokat, melyek jellegüknél 

fogva a tevékenységi körébe tartoznak, vagy képzettsége és szakmai ismeretei alapján – átmenetileg - 

szükségszerűségből rábíznak  

 

 
Elvárások: 

 

• 3-5 év tervezőként, nemzetközi termelő vállalati környezetben szerzett tapasztalat 

• Legalább középfokú végzettség (szakirányú végzettség logisztika, szállítmányozás területén előny) 

• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás  

• Több feladat és/vagy belső-, külső ügyfél együttes kezelése  

• Pontosság, határidők betartása  

• Kezdeményező készség, napi munkafolyamatok egyszerűsítése, automatizálása  

• Megbízhatóság, bizalmas információk, anyagok kezelése 

• Jó problémamegoldó képesség, ügyfél orientáltság  

• Nagyon jó kommunikációs készség  



 

 

• Mind egyénileg mind csapatmunkában is képes legyen teljesíteni 

• Proaktív, támogató és példamutató viselkedés 

• Magabiztos számítógépes ismeretek (MS office, levelező program, internet használat, excel használat 

(alapképletek, chart-tok, készítése))  

 

Amit kínálunk: 
 

• Versenyképes juttatási csomag 

• Fejlődési lehetőség 

• Cafeteria 

• Stabil vállalati háttér, modern munkakörnyezet 

• Baleset- és életbiztosítás 

• Munkába járás támogatása, Budapestről céges autóbusz (20 perces menetidő) 

 
Munkavégzés helye: Gyál, ProLogis logisztikai park  
 


