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A Taghleef Industries Group a világ egyik legnagyobb BOPP, CAST és BoPLA gyártó cége, melynek 

székhelye az Egyesült Arab Emírségekben, Dubaiban van.  

Telephelyei vannak: Dubaiban, Omanban, Egyiptomban, Olaszországban, Magyarországon, 

Ausztráliában, USA-ban, Kanadában, Spanyolországban, Németországban. 

 

A tiszaújvárosi székhelyű, magyar gyáregység a Taghleef Industries Kft – mely a csoporton belül a 

legkorszerűbb gyártósorokkal rendelkező egység, ugyanakkor Magyarországon egyedüli gyártója a 

biaxiálisan orientált polipropilén (BOPP) fóliáknak – különleges gyártósorainak és az évek során 

felhalmozott szakmai tapasztalatának köszönhetően kiváló minőségű, a gyorsan növekvő, fejlődő és 

változó, a vevői igényekkel lépést tartó – sőt sok esetben azokat megelőző – termékekkel látja el a hazai és 

külföldi piacokat. 

Mintegy 210 fő munkavállalóval, teljes körű termelési, kereskedelmi és gazdálkodási tevékenységet folytat. 

Éves termelése ~ 40.000 tonna. Árbevétele ~ 30 milliárd forint. 

A gyártott fóliatípusokat elsősorban élelmiszercsomagoló anyagként értékesíti, illetve címkefóliaként, 

ragasztószalagként és egyéb csomagolási célokra használják. Az évek során a jelenlegi szabványoknak 

megfelelően fejlesztették a Minőség-, Környezetirányítási-, Higiéniás, MEBIR és az Energiairányítási 

rendszereket. Fő céljai között szerepel a termékskála bővítése, a termékek minőségének fejlesztése, a 

környezetbarát gyártási folyamat feltételeinek megteremtése, környezetre gyakorolt  káros hatások 

csökkentése. 

 

A Taghleef Industries Kft. automatizálási mérnök és karbantartó mérnök 

munkakörökbe keres munkatársakat. 

 

Automatizálási mérnök:  

A munkakör betöltésének feltételei:  

 villamosmérnöki végzettség 

 tárgyalóképes, legalább középszintű angol nyelvtudás 

 PLC programozási ismertek 

 Operációs rendszerek ismerete 

 B. kategóriás jogosítvány 

 kiváló problémamegoldó képesség 

 csapatmunkában való hatékony részvétel 

Előnyt jelent:  

 vállalati információs rendszerek, operációs rendszerek, PLC-s programok telepítésében, 

karbantartásában szerzett gyakorlat,  

 villamos berendezések szervízelésében szerzett tapasztalat 

Feladatok:  

 Operációs rendszerek telepítése, karbantartása 

  PLC-s programok telepítése, készítése, módosítása, karbantartása 

 Intelligens hajtásszabályzók telepítése, karbantartása 

 Hardver komponensek installálása, karbantartása 

 Számítógép, PLC alkatrészek, hajtásszabályzók beszerzése 

 Folyamatirányító rendszerek korszerűsítése, új eszközök, programok bevezetése 

 Szerelő I-II  beosztású dolgozók automatizálási munkáinak irányítása, szervezése 
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Karbantartó mérnök: 

A munkakör betöltésének feltételei:  

 gépészmérnöki végzettség 

 tárgyalóképes, legalább középszintű angol nyelvtudás 

 Operációs rendszerek ismerete 

 B. kategóriás jogosítvány 

 kiváló problémamegoldó képesség 

 csapatmunkában való hatékony részvétel 

Feladatok:  

 A társasághoz tartozó termelő berendezések tervszerinti karbantartásának előkészítése a folyamatos 

üzemkészség biztosítása érdekében. 

 Az épületgépészeti berendezések, a technológiához kapcsolódó rendszerek, kiegészítő berendezések 

előírás szerinti működésének és üzemkészségének biztosítása. 

 A beszerzést végző egységeken keresztül a tervszerinti karbantartáskor, valamint a váratlan 

meghibásodások elhárításakor szükséges tartalék alkatrészek biztosítása. 

 A tervszerinti karbantartási és váratlan meghibásodást elhárító munkák szakmai irányításában szükség 

szerint közreműködés. A végrehajtott munkák minőségének ellenőrzése. 

 A tartalék alkatrész készletek alakulásának folyamatos figyelése, a lehetőségekhez képest minimum 

szinten tartása. 

 

 


