
 

 

 

 

 

 

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziója új 
munkatársat keres  

JUNIOR FENNTARTÁSTERVEZÉSI MÉRNÖK 

munkakörbe 

Kik vagyunk mi? 

 

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

 

Miért gyere hozzánk dolgozni?  

 

 mert számítunk rád abban, hogy a meglévő távhőtechnológiai rendszerünk rekonstrukciójában és korszerűsítésében részt 

veszel 

 mert nálunk egy cégen belül sokféle műszaki technológiát ismerhetsz meg, amire csak kevés szervezetnél van lehetőség 

(távvezetékhálózat, hőközpontok-épületgépészet, fűtőművek, távfelügyelet, energetikai szakterület stb.) 

 mert nálunk vannak olyan nagy tudású senior kollégák, akiktől tudsz tanulni, szakmailag fejlődni 

 mert itt tényleg egy fiatalos, inspiráló csapatba kerülhetsz, ahol a csapat együtt halad és nem hagy magadra 

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

 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) 

 

Mit fogsz csinálni? 

 

 te fogod összegyűjteni és megtervezni az esedékes műszaki technológiai rekonstrukciós és korszerűsítő feladatokat 

(műszaki tartalom összeállítása, indoklása, költségbecslése, rangsorolása, dokumentáció összeállítása stb.) 

 távhővezetéki projektek megvalósításában fogsz részt venni (tervezési és kivitelezési munkálatok ütemezése, 

ellenőrzése, nyomon követése stb.) 

 a távvezetéki hibaelhárítási feladatokat fogod összesíteni és nyilvántartani 

 beszerzési és közbeszerzési eljárásokon fogod a folyamatot műszaki oldalról támogatni 

 műszaki-gazdasági elemzéseket fogsz készíteni az adott projekttel kapcsolatban 

 

Mit várunk tőled? 

 

 befejezett épületgépész mérnök, vagy építő mérnök végzettséged legyen 

 a műszaki mellett nem idegen tőled a gazdasági megközelítés sem 

 aprólékos, elmélyült és kitartó munkavégzés nem okoz számodra nehézséget 

 találd meg a hangot a többi szakterülettel a közös együttműködések során 

 

 

 

Jelentkezés módja: 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével küldd el részünkre az 

allas@fotav.hu e-mail címre. 

 

További álláslehetőségeinket tekintse meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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