
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. Informatikai főosztálya  

munkatársat keres  

HELPDESK MUNKATÁRS 

munkakörbe 

   

Kik vagyunk mi? 

 

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

 

Miért gyere hozzánk dolgozni? 

 

 mert izgalmas, változatos munkakört tölthetsz be, ahol építhetsz a jó problémamegoldó képességedre 

 mert támogatjuk szakmai fejlődésedet, évente oktatáson vehetsz részt és hagyunk időt, hogy folyamatosan fejleszd a 

munkához szükséges tudásodat 

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

 mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük (a 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 segítünk és támogatunk, hogy gyorsan beilleszkedj, megismerd a szervezetet 

 

Mit fogsz csinálni? 

 

 műszaki támogatást nyújtasz felhasználóink számára a különféle rendszerek üzembe helyezésében, telepítésében és 

karbantartásában, mindezt személyesen, telefonon, vagy elektronikus úton 

 szoftverrel, hardverrel, mobiltelefonokkal, számítógépes perifériákkal és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos 

problémákat diagnosztizálsz és oldasz meg, illetve rendszereink folyamatos ellenőrzését végzed azért, hogy azok 

megfelelően, hiba nélkül üzemeljenek  

 nyilvántartást vezetsz, dokumentálod a napi tevékenységedet, hogy a fontos információk ne vesszenek el 

 felhasználói leírásokat készítesz, belső tudásanyagot fejlesztesz, ahogyan a csapatban mindenki 

 

Mit várunk tőled? 

 

 rendelkezz minimum középfokú szakirányú végzettséggel  

 ismerd a Windows 10-et vállalati környezetben és alapszinten a MS AD felépítését 

 legyél jártas hálózati nyomtatási megoldásokban 

 hibajegykezelő rendszerben dolgozunk, ezért előny, ha ismered a működését 

 legyél ügyfélközpontú, türelmes és csapatjátékos 

 végezd pontosan és alaposan az adminisztrációt 

 előny, ha szereztél már IT üzemeltetői gyakorlatot 

 előny, ha van B kategóriás jogosítványod 

 előny, ha ismered a MS felhő szolgáltatásokat, MS SC rendszereket, MS Exchange-t, SharePoint-ot, IP telefóniát vagy 

SAP-t 

 előny, ha hallottál már az ITIL módszertanról 

 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével küldd el 
részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre. 
 
 
 
További álláslehetőségeinket tekintsd meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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