ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Sipos Rudolf

Születési idő:

1953.05.20

Cím:

7400 Kaposvár, Béke utca 65. I/2.

Tartózkodási hely:

2921 Komárom Laboráns u. 1.

Telefon:

06 70 907 3353

E-mail cím:

siposrudolf@gmail.com

TANULMÁNYOK

2012 – 2013

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és kollégium
Komárom
33522041 villanyszerelő. OKJ.

1984 – 1985

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, Budapest – híradó
technikai szak
Államvizsga. / polgári megfelelő végzettség gyenge áramú villamos
üzemmérnök/

1982 – 1983

Magyar

Néphadsereg Tiszthelyettes Képző Központ Vác

Híradó javítóműhely parancsnoki szak..
1981 - 1982

Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár – érettségi

1967 – 1970

Rippl Rónai József Ipari Szakmunkásképző Intézet, Kaposvár –
általános lakatos / esztergályos, marós, hegesztő/

MUNKAHELYEK

2019.05.30-

Alpla Műanyag Csomagolóipari Kft.

2020.09.05

Tatabánya. Villamos karbantartó
Feladatom volt az új gyártócsarnokban a folyamatosan érkező
különböző nagy teljesítményű fröccsöntő gépek telepítésében való
részvétel, valamint a már telepített gépek folyamatos üzemének
biztosítása.. Tervezett karbantartások elvégzése. Meghibásodások

azonnali elhárítása. Hibaelhárító készenléti szolgálat ellátása.
Épület villamossági feladatok elvégzése.
2018.01.24-

Delphi Connection System Hungary / Aptiv / Kft.

2018.06.05

Tatabánya. Quality technikus
Termékek minőségügyi előírás szerinti ellenőrzése. Nem
megfelelőség esetén javaslattétel a megoldásra. Minőségügyi
dokumentációk elkészítése.

2014.03.312017.04.28

Sanmina SCI-Magyarország Kft.
Tatabánya
Debug /hibaelemző/ technikus, több speciális területen.
Mikrohullámú adatátviteli rendszerek, autóelektronikai
berendezések, orvosi műszerek. Különleges kiküldetés
Írország: Felügyelet nélküli meteorológiai állomások szerelése
bemérése, klimatesztje.

2009.08.19-

Nokia Komárom Kft.

2012.07.26

Feladataim közé tartozott: a teszten kiesett mobiltelefonok analizálása,

Terméktechnikus

javítása és a gyártó gépek felügyelete. Visszajelzés, sorozathibák
megelőzése, termelési hatékonyság növelés, selejt termék csökkentése.
Új, illetve gyengén teljesítő operátorok, betanítása, tréningje.
1996.02.15-

Egyéni vállalkozó. Biztonságtechnikai és őrzésvédelmi,

2009.09.10

informatikai, rendszerek telepítése, szervizelése. Mechanikai védelmet
biztosító acélrácsok, zsilipek gyártása és felszerelése.
Személy és vagyonvédelmi szolgálat ellátása.

Közben 2001.01.24-

2006.12.15.

Alvállalkozó. Sneider Electric Hungária Rt. Zalaegerszeg
Elektromos kapcsolószekrények belső szerelése, német, osztrák,
francia piacra.

2007 3 hónap

Elco-tecq. Pécs . Mobiltelefon hibakereső és javító műszerész, Tréner.

2007- 2009

Luckympex Kft. Kaposvár. Alkalmazottként a cégvezető közvetlen
helyettese.
Elektromos vezérlőszekrények gyártása németországi megrendelésre.
Bemérés, feszültség alatti működés ellenőrzése.

Lézer lemezmegmunkáló központ irányítása.

Magyar Honvédség. Kaposvár.

1974 - 1995

Parancsnoki és technikai beosztások .

Gyár és Gépszerelő Vállalat. Kaposvár és Mohács telephelyek

1972 – 1974

Lakatos, hegesztő, esztergályos

Mezőgazdasági Tsz. Kisgyalán.

1970 – 1972

Esztergályos, gépszerelő,

EGYÉB ISMERETEK:
-

MS. Office felhasználó szintű.

-

Javítási szintű számítógép ismeret (hardver és szoftver ismeret)

-

Protel, Altium,OrCad AutoCad ipari elektronikai, gépészeti tervező és
rajzoló programok alkalmazás szintű ismerete.

-

Atmel, Intel ipari mikrokontrollerek, PIC. mikrovezérlők Assembly
nyelvű programozása.

-

PLC.-k javítása, programozása. / Siemens, Omron/

-

Programozáshoz szükséges angol nyelvismeret, olvasás és írásban.

-

Német társalgási szint, fémipari és elektronikai szakmai területen.

-

JavaScript folyamatban.

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR, HOBBI
-

Mikrovezérlők programozása, egyedi áramkörök tervezés és gyártása

-

Rádió, TV, videó, erősítők, mobil és vezetékes telefonok, háztartási gépek
javítása.

-

Kapuk, kerítések gyártása

-

Kertészkedés

-

Természettudományok

Rólam:
Katonai múltamból következően igényes vagyok a rám bízott feladatok
precíz elvégzésére. Ezt a velem dolgozó munkatársaimtól is elvárom.
Normális életvitel szerint élek, nem dohányzom, kávét néha fogyasztok.
Jól tudok koncentrálni a végzendő munkámra. Fizikai és szellemi
állóképességem jó. Folyamatos munkavégzést befolyásoló tényezők
nincsenek.
Erősen kötődöm az elektronikai szakterülethez.

Több mint 40 év gyakorlat áll mögöttem, az épületvillamossági szerelés,
villamosgép javítás területén. Ezen felül gyakorlatom van a tűz és
vagyonvédelmi rendszerek, megfigyelő kamerák, nagy volumenű
beléptető rendszerek, audió és videó kaputelefonok telepítése és
üzembe helyezése terén. Jártasságom van a hidraulikus és pneumatikus
működésű gépek javításában és beállításában. Nyitott vagyok az új
dolgokra, szeretem a kihívásokat.
Valószínű, hogy ezért az eddigi szakmai életutamra, leginkább a sikerek
voltak jellemzők. Szeretnék stabil munkahelyen minimum három, de
legalább öt év folyamatos munkaviszonyban dolgozni!
Komárom, 2020. 11.05.
Sipos Rudolf

