V E R S E N Y F E L H Í VÁ S

GANZ KK KFT.

A JÖVŐ TEHETSÉGEINEK NYOMÁBAN!
A HVG állásbörzéhez kapcsolódóan a Ganz Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.
kihívást hirdet minden olyan mérnökhallgatónak és szakembernek, aki érzi
magában a vágyat egy kreatív megmérettetésre és nem utolsó sorban szeretné
megnyerni értékes fődíjunkat!
A legjobb pályaművek benyújtói között

egy kétszemélyes wellness hétvégét sorsolunk ki
a Hotel Yacht**** Wellness & Business Siófok szállodában
(www.hotel-yacht.hu)

Jelentkezz pályázatoddal, hogy együtt formáljuk a jövőt!
Olvasd el a részleteket a következő oldalon

KIHÍVÁS:
Hogyan képzelsz el egy ultramodern gyárat
a jövő évszázadban?
Tervezd meg és írd le nekünk, hogy milyen lenne egy tökéletesen automatizált gyár!
Engedd szabadon a képzeleted és jelenítsd meg előttünk a teljes értékláncot, az
anyagbeszerzéstől, a gyártási folyamaton és technológián át a kész termék előállításáig.
Ötletelj az automatizálásról úgy, hogy a legkevesebb kézi beavatkozást igényeljen
a vásárlók, a gyártó, a kereskedők és a beszállítók összekapcsolása, mégis minden folyamat
tökéletesen működjön és nyomonkövethető legyen!
Hogyan oldanád meg, hogy a vevő lássa rendelése készültségi szintjének státuszát és
prioritásaival beleszólhasson a rugalmas termelésbe az ár, vagy szállítási idő tekintetében?
Azt is vedd figyelembe, hogy a beszállító képes legyen pontosan ütemezni az alapanyag
ellátást, a gyártó pedig nyomon tudja követni minden egyes termékét és interaktívan
beavatkozhasson a termelésbe, ha szükséges!
Fontos szempont az is, hogy egy esetleges gyártósoron bekövetkező meghibásodásról
automatikusan értesüljön a megfelelő karbantartó csapat.
A kereskedők pedig könnyen elérhessék a gyártó raktárkészletére és folyamatban lévő
termelésére vonatkozó információkat, hogy minél gyorsabban és rugalmasabban ki tudják
szolgálni a vevői igényeket.
Milyen szerepet adnál ezekben a folyamatokban az intelligens rendszereknek és ezeket
hogyan kapcsolnád össze?

Egyszóval „smart”-osíts egy gyárat a jövőnek!
Ötleteidet és CV-det ide várjuk: info@ganzkk.hu
Pályázatok beküldési határideje: 2018. április 30.
A pályázatoat maximum 10 oldalban, pdf formátumban várjuk!
Nyertes pályamunka kihirdetése: 2018. május 15.
A nyertest emailben értesítjük!
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