TECHNOLOGY / MANAGEMENT CONSULTANT (M/W/DIV)
A Hanselmann & Compagnie (www.hcie-consulting.de)
egy stuttgarti székhelyű, magas szintű funkcionális,
technológiai kompetenciával és ipari szakértelemmel
rendelkező réspiaci szereplő a vezetői tanácsadás
területén.
Különösen az autógyártás / autóipari beszállítás, az ipari
termékgyártás és a gépgyártás ágazatában
tevékenykedő ügyfelek számára tervezünk jövőbe
mutató megoldásokat és nyújtunk számukra támogatást
az operatív megvalósítás terén.

Megbízásaink teljesítése során az értéknövelésre
összpontosítunk, minden esetben vállalkozóként
gondolkodunk, cselekszünk és nagyfokú felelősséget
vállalunk jövőorientált megoldásokért, valamint a
fenntartható megvalósításért.

FELADATOK,
és az Ön hozzájárulása a közös céljaink
eléréséhez:

AZ ÖN PROFILJA,
amivel kitűnik a pályázók közül:

▪ Ön egy projektcsapat tagja, melyben az
operatív napi ügyletek ellátásán túl, saját
felelősségi köre további munkacsomagokkal
egészül ki a Stratégia & Szervezés, K+F,
Operáció, Innováció- és Projektmenedzsment
szakterületekről.
▪ Ön az értékteremtő lánc teljes hosszában
innovatív és fenntartható megoldások és
üzleti modellek fejlesztésében vesz részt.
▪ Segít ügyfeleinknek a döntő fejlesztési-javítási
lehetőségek azonosításában és a szinergiák
kiaknázásában.
▪ Precíz és módszertanilag tiszta elemzéseket
végez, megoldási koncepciókat dolgoz ki, és
biztosítja ezek megvalósítását.
▪ Tartalmi és módszertani támogatást nyújt a
multidiszciplináris szakmai- és menedzsmentworkshopokhoz.
▪ A projektek során a vállalat és az ügyfél között
kapcsolattartó szerepkört lát el.

▪ Sikerrel elvégzett műszaki tanulmányok,
közgazdasági, gépgyártás-technológiai vagy
hasonló szakirányú kiegészítő ismeretekkel
▪ Projektmenedzsment-alapismeretek, akár
szakmai gyakorlatok, diplomamunkák és
hasonlók formájában is
▪ Minimum 3 év releváns szakmai tapasztalat
▪ Nagyon jó szervező-, kommunikációs készség
és magabiztos fellépés
▪ Prezentációs, moderációs képességek és
ismeretek
▪ Csapatjátékos és kooperációs készség,
valamint szisztematikus és strukturált
munkamód
▪ Kifejezetten ügyfélorientált, a szolgáltatásra
irányuló mentalitás, önálló kezdeményezés és
nagyfokú rugalmasság, utazási hajlandóság
▪ Személyes elkötelezettség és
felelősségtudatosság
▪ Tárgyalóképes német és angol nyelvtudás
▪ Az MS Office, különösen az Excel és a
PowerPoint magabiztos kezelése, riportok és
bemutatók készítéséhez.

Tanácsadói csapatunk erősítéséhez motivált és
ügyfélközpontú tanácsadót keresünk a Technology/
Management Consultant pozícióba (m/w/div) a
budapesti telephelyünkre.

AJÁNLATUNK, amellyel együtt elindulhatunk:
▪
▪
▪
▪
▪

Határozatlan idejű teljes munkaidős szerződés
Versenyképes kompenzáció
Komplex béren kívüli juttatási csomag
Érdekes projektek és hosszú távú perspektíva
Különböző iparágakban és vállalatoknál történő
munkavégzés
▪ Célzott továbbképzési programok
▪ Projektjei során nagyfokú bizalom,
felelősségteljes és rugalmas munkavégzés

Várja Önt egy dinamikus csapat, amely kiemelten
támogatja a szakmai tudás megosztását és a nyílt
kommunikációt. Az alábbi linkre kattintva
megtekintheti bemutatkozó videónkat:
https://www.youtube.com/channel/UCyGjsC5elaV
Ax4djIcjTjoA
Ha felkeltettük érdeklődését, és szeretne hozzánk
csatlakozni, akkor nagy örömmel fogadjuk
jelentkezését.

Frau Scherzer az általunk megbízott személyzeti tanácsadó cégtől szívesen fogadja telefonon
kérdéseit a +49 711 80 60 90 22 telefonszámon.
Jelentkezését német/angol nyelven, önéletrajzzal, motivációs levéllel, valamint a végzettséget igazoló
dokumentumokkal elküldheti a bewerbung@hcie-group.de e-mail címre.
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