GYIMESI ANDRÁS DÁNIEL
Személyes adatok:
Név:
Szül. idő:
E-mail cím:
Telefon:

Gyimesi András Dániel
1980.12.06
andras.gyimesi@gmail.com
+36 20 492 72 33

Tanulmányok:
2012-től
2007

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar – levelező doktori képzés (PhD)
BME- Közlekedésmérnöki Kar
diploma
Budapest
Okleveles Gépészmérnök, Építőgépek szakirány – Építőgép üzemeltető mellék-szakirányon (hagyományos képzés)
Főbb tanulmányi irányok: Mélyépítő gépek, Betontechnológiai gépek, Anyagmozgató gépek, Hidraulikus hajtások,
Építőipari Logisztika, Építőipari folyamatok (erőforrás tervezés és gazdálkodás)

Tanfolyamok, egyéb képességek:
2011
2008

BKV – HÉV forgalmi vizsga
Caterpillar Masters Elite –tanfolyam (Dicsérettel)

2008

Építőgép Kezelői Jogosítvány

(kopóelem, kenéstechnika, hidraulika és gyártmányismeret)

Nehézgép kezelői alapvizsga
Caterpillar 428E árokásó-rakodó típusvizsga
Caterpillar M316C gumikerekes kotrógép típusvizsga

2006

Alap pneumatika tanfolyam (FESTO)

1999

B kat. Jogosítvány (nagy vezetési tapasztalat, évi c.a. 60.000 km)

1998

Középfokú „C” típusú Angol nyelvvizsga

Tapasztalatok:
2012.07.-tól

BME – Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika tanszék
Tanársegéd
Budapest

2009.09.-tól

Multi-engineering Kft. Ügyvezető
Feladatok:
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Budapest

építőgépekkel kapcsolatos üzemeltetési, kereskedelmi tanácsadás, független szakértői
tevékenység, értékbecslés
• Építőgépek, célgépek műszaki állapotfelmérése terepen,
folyamatos szakértői munkák
• Építőgép-üzemeltetési tanácsadás
• Problémamegoldás, meghibásodás-analízis
• Alkatrészbeszerzés, felkutatás, versenyeztetés

2009.05.- 2010.09 Eurotax Magyarország Kft. Termékmanager, szakértő
Feladatok:

haszongépjármű, földmunkagép témában katalógus szakszerkesztői
és szakértői munkák

2007 03.-2009.04. Huntraco Zrt. Üzletági főmérnök
Feladatok:

Budapest

Budaörs

Használtgép Üzletágnál pozícióban
• Építőgépek, célgépek műszaki állapotfelmérése terepen és műhelyben,
folyamatos szakértői munkák
• Építőgép-üzemeltetési tanácsadás
• Problémamegoldás, meghibásodás-analízis
• Karbantartás és javítás szervezés
• Mérések lebonyolítása

Új állapotvizsgálati módszerek bevezetése, új jegyzőkönyvezési rendszer bevezetése. A
diszkrét értékek mérésén (computeres diagnosztika, nyomásmérések és kopóelemek mérése)
alapuló gépállapot meghatározás bevezetése a Használtgép Üzletágnál. Vezetője voltam a
vállalatirányítási rendszer alatt működő, a gépek műszaki jellemzőit kezelő és nyilvántartó
alrendszer fejlesztésének az üzletágnál.
2006-tól

Interart Consulting Kft. Mérnök-tanácsadó
Feladatok:

2005-2006

a gepnet.hu építőgép témájú internetes portál és ügyfelei számára szakmai szakértői
feladatok.
(egyedi megbízásokkal)

Huntraco Zrt. Szervizmérnök - gyakornok
Feladatok:

Budapest

Budaörs

Ingersoll-Rand márkaszervizben mobil és telepített
• csavarkompresszorok,
• dugattyús kompresszorok
• légszárítók
• szivattyúk
• és egyéb szakipari gépek
hibaelemzése, javítása és szervizelése telephelyen és kijáró szervizben.
(Az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan)

Egyebek:
Tagja vagyok a Magyar Mérnöki Kamaráának (Kamarai számom: 01-13310)
Szakértői és mérnöktanácsadói munkák bíróságoknak és a földmunkagép piac szereplőinek
Számítógépes ismeretekkel rendelkezem, az alábbi szoftverek jelzett szintű ismeretével:
- MS Windows (erős felhasználói)
- MS és más böngészők, internet-használat (erős felhasználói)
- MS Office alkalmazások (erős felhasználói)
- MS Axapta vállalatirányítási rendszer (erős felhasználói)
- Kulcs-Soft vállalatirányítási rendszer (felhasználói)
- Visual Fox Pro adatbázis-kezelő (felhasználói)
- AutoCAD (alapok)
- MS Project idő és erőforrás ütemező (alapok)
- HTML és PHP (alapok)
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