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Designation Installation / Maintenance Engineer 

  

Workplace 
location 

Kecskemét, Hungary 

  

About Flisom 
 

 

 

 

 

 

 

 

About the role 

 

Flisom is a Swiss technology company, that makes ultra-thin, light-weight and flexible solar 
films which are transforming how the world uses energy. With its state-of-the-art patented 
technology, Flisom delivers cutting edge solutions that enable businesses globally, to 
seamlessly transition to renewables – a win-win for our customers and our planet. 

Flisom is setting up its first large scale manufacturing plant in Kecskemet and is looking to 
hire talented and highly motivated people who would like to help us build a company that 
can leave a positive impact on the world. If you are someone who loves to solve challenges 
and is excited about working in a young, fast paced and future-focused company, we would 
love to hear from you. Flisom offers fast-tracked growth and learning opportunities, an 
inclusive, international and startup-like work environment and the platform to truly make an 
impact on the world. To know more about us and what we do, visit our website 
at  www.flisom.com 

To ensure a successful commissioning of the high vacuum coating machines which have 
been fully developed by Flisom, we are looking for motivated professionals to bring their 
quality work and expertise to this project and being part of the growing Hungarian team in 
a new company with multiple opportunities and a growing technology. 

For this new job we are looking for a hands on allrounder with good organizational skills 
and an engineering background with experience preferably in the assembly and high level 
maintenance of complex, large machines 

Responsibilities  Planning of installation, leading the installation team, meeting installation goals 
and datelines,  

 training on the job at preinstallation and in the production fab in Switzerland 

 Commissioning of the new high vacuum solar coating machine in Kecskemét 

 In the installation phase it will include quality management of subassemblies  

 Advising of local mechanics under the guidance of the design team. 

 It will include the assistance and support for hardware as well as software tests 

 In the production phase after a training it will include the full proceeding of 
maintenance and service tasks, installation and qualification of upgrades and 
retro fits, failure handling and proposition of improvements in cooperation with the 
Swiss engineering teams in order to ensure a successful production and 
optimized fab output. 

 
Education and 
Experience 
required 

 

 Mechanical or mechatronics Engineer (Bachelor or Master) 

 Minimum 5 years of experience 

 Effective leadership, excellent communication and very good organizational skills 

 Efficient, solution oriented, flexible 

 Hands on, experienced with mechanical tools and workshop work 

 Experience in at least one of the fields is a plus: Vacuum technology, 
commissioning of large industrial machines, coating machines, roll to roll, clean 
room tools, Solar, Project management. 

 English and Hungarian are a must. Knowledge of German would be a plus. 

 Experience with industrial water connections is a plus  

  

Start As soon as possible or upon agreement. 

  

Contact 
 

 

 

Please send your complete application (motivation letter, curriculum vitae (CV), job 
references etc.) to jobs@flisom.ch. Should you have questions, please refer them to the 
Manager Human Resources & Office Administration Mr. Besnik Demolli via e-mail: 
besnik.demolli@flisom.ch, or Tel: +41 (44) 824 30 80. 
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Pozíció 

 
 
Telepítési / karbantartási mérnök 

  

Munkahely 
elhelyezkedése 

Kecskemét, Magyarország 

  

A Flisomról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerepről 

A Flisom egy svájci technológiai vállalat, amely ultra vékony, könnyű és rugalmas 
vékonyfilm napelemeket gyárt, amelyek átalakítják, ahogy a világ az energiát használja. A 
legmodernebb, szabadalmaztatott technológiájával a Flisom élvonalbeli megoldásokat 
kínál, amelyek lehetővé teszik az egész világon a vállalkozások számára a megújuló 
energiákra történő zökkenőmentes átállást – ami az ügyfeleink és a bolygónk számára is 
rendkívül előnyös. 

A Flisom Kecskeméten indítja első nagyméretű gyártóüzemét. A gyár üzemeltetésére 
tehetséges és nagyon motivált kollégákat keresünk, akik szeretnének részt venni egy olyan 
vállalkozás felépítésében, amely pozitív hatást gyakorolhat a világra. Örömmel várjuk 
jelentkezésed, ha szereted a kihívásokat, szívesen dolgoznál egy fiatal, gyors tempójú és 
jövőorientált csapatban. A Flisom nyomon követhetű gyors növekedést és tanulási 
lehetőségeket kínál egy befogadó, nemzetközi startup jellegű munkakörnyezetben, mely 
lehetőséget teremt a világ valódi befolyásolására. Ha többet szeretnél tudni rólunk és arról, 
amit csinálunk, látogass el weboldalunkra: www.flisom.com 

A Flisom által teljeskörűen kifejlesztett magas vákuum bevonatoló gépek sikeres üzembe 
helyezésének biztosítására keresünk motivált szakembereket, hogy szakértelmükkel és 
minőségi munkájukkal részt vegyenek ebben a projektbe, és a növekvő magyar csapat 
részévé válhassanak egy új, sokrétű lehetőségekkel rendelkező vállalatban és növekvő 
technológiában. 

Ehhez az új feladathoz jó szervezési ismeretekkel és mérnöki háttérrel rendelkező 
munkatársak várunk, lehetőleg tapasztalatokkal komplex, nagy gépek összeállításában és 
ezek magas szintű karbantartásában. 

Feladatok 
 

 A gépek telepítésének megtervezése, a telepítési csapat vezetése, a telepítési célok 
és a határidők teljesítése, 

 Tréning az előzetes installációs munkák során és Svájcban a termelésben, 

 Napelemek gyártására fejlesztett új magas vákuumú bevonatológép üzembe 
helyezése Kecskeméten 

 A telepítési szakaszban az előzetes összeszerelés minőségellenőrzése 

 A helyi technikusok vezetése a tervező csapat irányítása alatt 

 Tartalmazza a hardverekhez és a szoftverteszteket nyújtott támogatást is 

 Képzés követően magában foglalja a gyártási szakaszban a karbantartási és 
szervizelési feladatok végzését, a frissítések telepítését és minősítését, a hibakezelést 
és a svájci mérnöki csapatokkal együttműködésben történő fejlesztéseket a sikeres és 
optimalizált gyártás érdekében. 
 

Elvárások 
 

 Gépész- vagy mechatronikai mérnök végzettség (alap vagy mesterképzés) 

 Min. 5 éves tapasztalat 

 Hatékony vezetés, kiváló kommunikáció és nagyon jó szervezési képességek 

 Hatékony, megoldás-orientált, rugalmas 

 Tapasztalat mechanikus szerszámokkal és a műhelymunkával kapcsolatban 

 Az angol és a magyar nyelvtudás elvárás. A német nyelvtudás előnyt jelent. 

 Előny a következő területeken szerzett tapasztalat: vákuumtechnika, nagy ipari gépek 
üzembe helyezése, bevonatológépek, roll-to-roll technológia, tisztatéri gyártás, 
napelemgyártás, projektmenedzsment. 

 Tapasztalat ipari vízhálózatok kiépítésében előnyt jelent.  

  

Munkakezdés Azonnali munkakezdés vagy megállapodás alapján. 

  

Kontakt Kérjük, küldje el teljes jelentkezését (motivációs levél, önéletrajz) a jobs@flisom.ch e-mail 
címre. Ha kérdése lenne, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Besnik Demolli, Humánerőforrás 
és adminisztrációs vezetővel, e-mailben: besnik.demolli@flisom.ch, Tel. +41 44 824 30 80 
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