Vállalatunk 1992 óta működik Csóton, bár a különféle fémipari tevékenységek több, mint 60 éve jelen vannak
ezen a telephelyen.
A Shoptec Kft. egy hagyományos, mégis innovatív vállalat, amely az üzletberendezések piacán vezető szerepet
tölt be. A harmadik generáció óta családi tulajdonban lévő Schweitzer csoport tagjaként a legjelentősebb ruházati és
élelmiszeripari üzletláncok, valamint gyógyszertárak számára készítjük termékeinket. A több évtizedes tapasztalatnak
és a folyamatos fejlesztéseknek köszönthetőn képesek vagyunk fenntartani versenypozíciónkat és kielégíteni vevőink
igényeit a folyamatosan változó piaci trendekhez igazodva. A Shoptec Kft-nek 220 munkatársa van. A gyártóüzem
11.000 négyzetméteren terül el, amelyhez csatlakozik a cégcsoport európai logisztikai központja, szintén közel 12.000
négyzetméterrel. A vállalatunknál több, mint 4100 tonna acélt dolgozunk fel és több, mint 70 tonna porlakkot
használunk fel évente a gyártás során.
A logisztikai csarnok 2015-ös megépítésével az európai logisztikai központ került Csótra, amellyel egy igen magas
színvonalú és minden igényt kielégítő logisztikai bázis jött létre, ezzel tovább erősítve az ún. global player, világszinten
is meghatározó szerepünket az üzletberendezést gyártók piacán.
A termékeinkkel berendezett üzletekkel nemcsak Európában, de a tengerentúlon is találkozhatnak, mivel a világ
legismertebb ruházati és élelmiszeripari márkáit tudhatjuk a vevőink között.
Az általunk alkalmazott termelési technológiák között a hagyományos kézi fémmegmunkálás mellett jelen
vannak a legújabb lézer- és robottechnológiák is. Ezeknek a technológiáknak az ötvözése teszi számunkra lehetővé,
hogy a vevőink egyedi kívánságainak és individuális igényeinek megfelelően tervezett és kialakított termékeket
állíthassunk elő.
Cégünk legfőbb célja és egyben küldetése, hogy a vevőinket a legjobb minőségben előállított termékekkel, a szállítási
határidők pontos betartása mellett a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki.
A Shoptec Kft.-t a folyamatos fejlődés jellemzi, ami nem valósítható meg jól képzett szakemberek nélkül. Ezért
várjuk azok jelentkezését, akik érdeklődnek a modern fémipari technológiák, egyedi termékfejlesztések és a rugalmas
ipari gyártásszervezés iránt.
Cégünk várja azon leendő kollégákat, akik szeretnénk egy fiatalos és lendületes csapat tagjaként dolgozni.
Szívesen fogadjuk azon diákok jelentkezését, akik szakmai gyakorlatukat cégünknél szeretnék eltölteni, valamint az
egyetemi duális képzés keretében szakmai képzőhelyet keresőket.
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