
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. Munka- és tűzvédelmi csoportja 

munkatársat keres 

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI MUNKATÁRS 

munkakörbe 

Kik vagyunk mi? 

 

 Budapest kiemelten fontos feladatot ellátó közszolgáltató vállalata, nagy múltú, stabil cég 

 

Miért gyere hozzánk dolgozni? 

 

 mert izgalmas, szakmai kihívásokban és érdekes feladatokban gazdag munkakört tölthetsz be  

 mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük (vezetőd negyedévente értékeli a teljesítményedet, így a fizetésed mellé 

3 havonta pénzbeli juttatást kaphatsz) 

 mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása) 

 mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

 mert az általunk kínált munkarend lehetővé teszi a szabadidőd rugalmasabb beosztását a hétköznapokon is 

 mert adunk időt, hogy megismerd folyamatainkat  

 

Mit fogsz csinálni? 

 
 ellátod a Társaság munka-és tűzvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szaktevékenységet 

 támogatod a társaság vezetőit a szakterületüket érintő munka-és tűzvédelmi feladatainak ellátásában 

 ellenőrzöd a társaság munkavállalóinak, illetve a szerződéses partnereinek munkavégzése során a munka-és tűzvédelmi 

követelmények teljesülését 

 ellátod az elvégzett tevékenységekkel kapcsolatos dokumentálási feladatokat 

 

Mit várunk tőled? 

 

 rendelkezz felsőfokú műszaki (elsősorban gépész-, villamos-, építő-, vagy építészmérnök) végzettséggel 

 rendelkezz munkavédelmi szakmérnök végzettséggel 

 legyen minimum 5 év szakmai tapasztalatod hasonló munkakörben (azon belül kiemelten munkahelyi kockázatértékelések 

készítésében és kivitelezési tevékenységek munka-és tűzvédelmi szempontú ellenőrzésben szerzett gyakorlattal) 

 legyen munka-és tűzvédelmi jogszabályok esetében naprakész ismereted 

 legyen B kategóriára érvényes vezetői engedélyed és gépjárművezetői gyakorlatod 

 kommunikálj gördülékenyen és ne okozzon gondot felvenni a kapcsolatot másokkal 

 jól tudj együttműködni a társszervezetek munkavállalóival 

 legyél jó csapatjátékos, ugyanakkor legyél képes a rád bízott feladatokat önállóan is elvégezni 

 előny, ha van tervezői-, és kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi (BE) koordinátori feladatok ellátásában szerzett 

gyakorlatod 

 

 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat a bérigény megjelölésével küldd el 
részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre. 
 
 
 

További álláslehetőségeinket tekintsd meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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