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ÁRAMELLÁTÁSI MÉRNÖK
munkatársat keresünk
A munkakör célja: az áramellátást biztosító berendezések, rendszerek üzemeltetésének, szerelésének, javításának,
felügyelete, ellenőrzése, valamint tevékenyég ellátáshoz kapcsolódó karbantartási előírások betartásának, technikai
feltételek meglétének ellenőrzése, a megfelelő működés érdekében elemzések, fejlesztési javaslatok kidolgozása.

Új munkatársunk feladatai lesznek
a HÉV vonalakon található áramátalakítók, erőátviteli, és vontatási berendezések üzemeltetése során mérnöki
feladatok ellátása, közvetlen vezető szakmai feladatainak támogatása, részvétel döntéselőkészítésekben,
megvalósítás koordinálásában, szakmai anyagok készítésében.
Diagnosztikai, mérési feladatok elvégzése, a mért adatok elemzése, az elemzés alapján műszaki rajzok
készítése
Karbantartási, üzemeltetési technológiák meghatározása, bevezetése, koordinálása, felügyelete,
dokumentálásának elvégzése
Tervvéleményezések elkészítése a HÉV társszolgálataival és szakterületeivel közösen.
Összefoglalók készítése és aktualizálása a terület projektjeiről, továbbá éves beruházási, fenntartási tervek
előkészítése, korszerű technológiák bevezetése.
Műszaki ellenőri feladatok támogatása.

Amire a munkakör betöltéséhez szükség van
főiskolai vagy egyetemi szintű villamosmérnöki szakképzettség
egészségügyi alkalmasság
B kategóriás jogosítvány
MS Office és CAD ismeretek
pályakezdők jelentkezését is várjuk

Tulajdonságok, melyek számunkra fontosak
csapatmunkára és önálló munkavégzésre való alkalmasság
pontos, szakszerű munkavégzés
megbízhatóság

Előnyként értékeljük
szakmai idegen nyelv ismerete (német, angol)
jártasság a közlekedési ágazat más szakterületein (tervezés, üzemeltetés, kivitelezés, stb.)

Amit ajánlunk
megegyezés szerinti bérezés
kollektív szerződésben rögzített juttatások
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Áramellátási mérnök
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)
arcképes MÁV vasúti utazási igazolvány, amely alkalmas a belföldi vasútvonalakon történő díjmentes utazásra
(családtagnak is)
éves utazási bérlet, amely alkalmas a BKK járatain történő díjmentes utazásra (családtagnak is)
szakmai fejlődési lehetőség (konferenciák, továbbképzések)
átfogó ismeretek megszerzésének lehetősége a HÉV üzeméről

Munkavégzés helye
1163 Budapest, Nagyicce sor 2.

Munkaidő
Teljes munkaidő

Foglalkoztatás formája
Határozatlan idejű

Bővebb felvilágosítást ad
Zsebe Szilvia +36 (70) 506 8974

Jelentkezés határideje
2023. január 31.

Vállalati bemutatkozó
A MÁV-VOLÁN-csoport tagja, a MÁV-HÉV Zrt. öt vonalon (H5 Szentendre, H6 Ráckeve, H7 Csepel, H8 Gödöllő, H9
Csömör), nagyságrendileg 100 km-es hálózathosszon végez elővárosi vasúti személyszállítási tevékenységet.
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