
 

 

 

 

 

 

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Távhőfenntartási igazgatósága új 
munkatársat keres  

MŰSZAKI MUNKATÁRS (STATIKUS TERVEZŐ) 

munkakörbe 

Kik vagyunk mi? 

 

 Budapest kiemelten fontos feladatot ellátó közszolgáltató vállalata 

 

Miért gyere hozzánk dolgozni?  

 

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

 mert miután megismerted folyamatainkat, nyitottak vagyunk fejlesztési javaslataidra 

 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 

 

Mit fogsz csinálni? 

 

 ellátod a távvezetéki rendszerek vasbeton, ill. acél anyagú tartó és védőszerkezeteinek, műtárgyainak tervezésével 

kapcsolatos feladatokat (pl. terepszint alatti aknák; magas vezetésben bakok, oszlopok, csőhidak; fixmegfogások; 

műtárgyakban létrák, kezelőpódiumok, stb.), valamint a távhőellátó rendszerek részét képező hőközpontok statikai, 

szakipari tervezését 

 elvégzed a külső tervező által készített közművek-, mélyépítési műtárgyak-, távhővezeték közelébe tervezett építmény-

szerkezetek kiviteli terveinek felülvizsgálatát 

 összeállítod a műszaki dokumentációt 

 költségvetések, kiírások elkészítésében veszel részt 

 ellátod a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítását, tartod a kapcsolatot 

 megvalósulási terveket készítesz 

 

Mit várunk tőled? 

 

 rendelkezz építőmérnök vagy építészmérnök végzettséggel; 

 legyen min. 2 év tervezői és AutoCAD használatában szerzett gyakorlatod; 

 rendelkezz költségvetés készítő program és MS Office programok felhasználói szintű ismeretével; 

 végezd önállóan, együttműködően és proaktívan munkádat 

 előny, ha rendelkezel a távhőellátás terén szerzett tapasztalattal 

 előny, ha van jogosultságod az alábbiakra:  

T - Tartószerkezeti tervezés 

SZÉS1 - Tartószerkezeti szakértés 

SZÉS9 - Építési szakipari szakértés 

MV-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése 

 előny, ha rendelkezel minőségbiztosítási szabványok és módszerek ismeretével, illetve a Konyvcalc program felhasználói 

szintű ismeretével 

 

Munkavégzés helye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31., illetve a munkának megfelelő helyszínen terepi bejárások. 

 

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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