
Fejér Zsolt   Szakmai önéletrajz     

            

          

 

Születési hely, idő:  Barcs, 1963. február 19. 

Lakcím: 2300, Ráckeve, Május 1. utca 3/a/. 

Email: fejer.zsolt1098@gmail.com 

Telefon: +36-30-979-1260 

 

Tanulmányok, végzettségek: 

1982 – 1987 Nehézipari Műszaki Egyetem, okleveles kohómérnök, vas- és fémkohász szak, 

metallurgus ágazat 

1977 – 1981 Kossuth Lajos Szakközépiskola, öntő tagozat (Csepel) 

 

Munkahelyek, beosztások: 

2012 – 2019  Mü-Gu Kft. – műszaki és termelési vezető. Szerveztem a napi tevékenységet, 

felügyeltem és koordináltam a karbantartást, felügyeltem a közúti szállítási 

területet, szerveztem a belső logisztikát. A telephely működéséért feleltem, 

együttműködtem az ágazattal foglalkozó fémkereskedelmi, környezetvédelmi 

és katasztrófavédelmi hatóságok megfelelő részlegeivel. Kezdeményeztem a 

fejlesztési irányok kidolgozását, részt vettem a fejlesztések megvalósításában, 

pályázatok elkészítésében. 

 Kapcsolatot tartottam a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat végző külső 

munkatárssal, a telephely őrzését végző külső vállalkozással, koordináltam a 

telephelyen dolgozó idegen cégek tevékenységét. Kapcsolatot tartottam a 

telephely működéséhez szükséges beszállítókkal és szolgáltatókkal. 

 A feladatom volt az ISO 9001, ISO 14001 és az OHSAS 18001 rendszerek 

karbantartása és fenntartása, az auditálások sikerességének biztosítása. 

 Közvetlen beosztottam 6 fő középvezető, 1 fő műszaki asszisztens, közvetetten 

40-45 fő fizikai munkás és 18-20 fő gépjárművezető tartozott hozzám. 



2010 – 2012  V-Terra Kft., Tata – az elektronikai hulladék ágazat megteremtése és 

működtetése  

2009 – 2010  KŐPORC Kft. – az egykori porcelángyár egyik üzemének újraindítása 

2005 – 2009 Inter Metal Recycling Kft. – ágazatvezető, elektronikai hulladékok kezelésére 

alkalmas új technológia telepítése, üzemeltetése, továbbfejlesztése 

2001 – 2005 S-Kortech Kft., Tatabánya – telepvezető, fémhulladékok kereskedelme, 

előkészítése újrahasznosításra  

2000 – 2001 Geofil Kft., Tatabánya – hulladék újrahasznosítási technológiák kidolgozása 

1997 – 2000 saját vállalkozás – timföld kereskedelem  

1988 – 1997  Almásfüzitői Timföldgyár, technológus, majd üzemvezető (Kísérleti üzem, 

Kerámia üzem) – új termékek, technológiák kidolgozása, meglévő 

technológiák továbbfejlesztése, műszaki marketing 

 

Nyelvtudás: 

Német nyelv alapok. 

 

Egyéb képesítés: 

Microsoft Office, Word, Excel 

„A” és „B” kategóriás vezetői engedély 

targonca vezetői engedély 

 

Kiegészítő információ: 

Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, kreativitás, dinamizmus, megbízhatóság  

jellemez.  

Gyakorlatom van hulladék újrahasznosítási technológiák kidolgozásában, megvalósításában.  

Kohászati tanulmányaim, vegyipari, gépészeti és szilikátkémiai gyakorlatom révén az ipari  

szegmensben széleskörű áttekintőképességgel, rutinnal rendelkezem. 


