
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. Fejlesztési főosztálya új 
munkatársat keres  

JUNIOR ENERGETIKAI MÉRNÖK 

munkakörbe 

Műszaki fejlesztések és beruházások projekt előkészítésével és elemzésével foglalkozó csapatába keressük új kollégánkat. 

  

Főbb feladatok: 

 

 műszaki-gazdasági döntéselőkészítő anyagok, koncepciók kidolgozása 

 a távhő technológiát érintő beruházások műszaki előkészítésében való részvétel, a projektek műszaki tartalmának 

összeállítása, a műszaki tervek (kiviteli tervek, megvalósulási tervek) készítésében történő közreműködés, a kiviteli tervek 

véleményezése 

 műszaki-gazdasági elemzések, Megvalósíthatósági Tanulmányok, rendszeres beszámolók, utókalkulációk, projekt 

visszamérések készítése 

 új fogyasztók távhőre csatlakozási szándékának vizsgálata, a fogyasztói hőigények pontos felmérése 

 a megújuló technológiák távhőszolgáltatásban való bevezetése, fejlesztési javaslatok megtétele 

 energia veszteség feltáró vizsgálatok készítése, ahhoz javaslatok kidolgozása 

 közreműködés EU-s pályázatok szakmai tartalmának összeállításában 

 távhőtechnológia fejélesztése a BAT (Best Available Technology) (legjobb rendelkezésre álló technológia) alkalmazásával 

 

Az ideális jelölt: 

 

 befejezett energetikai mérnök, vagy villamosmérnöki végzettsége van 

 pályakezdő, vagy maximum 2 év szakmai tapasztalatot szerzett 

 átfogó energetikai szemlélettel rendelkezik a hőtermelés, hőszállítás, villamosipari rendszerek tekintetében 

 a műszaki mellett, nem idegen tőle a gazdasági megközelítés sem 

 munkájában igényes, elmélyült, analitikus és precíz 

 írásban is jól kommunikál 

 önálló munkavégzésre alkalmas 

 

Előnyt jelent a kiválasztás során: 

 

 rendelkezik energiaiparban, energetikában szerzett szakmai gyakorlattal (erőművi és/vagy energiakereskedelmi 

tapasztalat akár egyetemi gyakorlat keretében) 

 SAP ismeretek 

 gazdasági, pénzügyi ismeretek 

 

Amit ajánlunk: 

 

 első perctől aktív részvételt a szervezet műszaki koncepciójának, fejlesztési irányainak kialakításában 

 presztízsberuházások megvalósításában való közreműködés 

 sokrétű és sokféle műszaki, energetikai feladatot 

 versenyképes juttatási csomagot: teljesítményértékelési rendszer keretében jutalom + cafeteria évi bruttó 500.000. – Ft 

 oktatásokon, konferenciákon való részvétel lehetőségét 

 kedvezményes nyaralási, sportolási lehetőséget 

 stabil, nagy múltú, megújuló vállalati környezetet 

 fiatalos, befogadó csapatot 

 

Jelentkezés módja: 

 

Amennyiben szívesen csatlakozna csapatunkhoz, küldje el nekünk magyar nyelvű, bérigényt is tartalmazó önéletrajzát – a tárgy 

rovatban a pozíció (Junior energetikai mérnök) megjelölésével az allas@fotav.hu email címre. 

További álláslehetőségeinket tekintse meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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