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VÁLTÓKEZELŐ
munkatársat keresünk
Örömmel megismernéd a biztosítóberendezéseket és szívesen végzel fizikai munkát szabadtéri környezetben?
Váltókezelőként nálunk megtalálod a helyed, s ha később több kihívásra vágysz, vezető váltókezelő, vagy forgalmi
szolgálattevő válhat belőled.

Új munkatársunk feladatai lesznek
forgalmi szolgálattevő utasítása szerint a közlekedő vonatok számára a váltók és jelzők állítása, ellenőrzése,
gondozása
biztosítóberendezések kezelése

Amire a munkakör betöltéséhez szükség van
alapfokú végzettség (8 általános)
orvosi alkalmasság
fizikai állóképesség
A munkakör betöltésének feltétele, hogy a jelölt megszerezze a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A
hatósági vizsgákat első vizsgaalkalommal sikeresen teljesítő munkavállalók akár bruttó 65.000 Ft egyszeri juttatásban
részesülhetnek.

Előnyként értékeljük
középfokú végzettség (szakmunkás/szakiskola/szakközépiskola)

Amit ajánlunk
Bérezés a munkakör betöltéséhez szükséges (munkáltató által biztosított) tanfolyam ideje alatt:

Br.232.000 Ft + juttatási csomag
A tanfolyam sikeres elvégzését követően a munkabér a szolgálati helytől és munkatapasztalattól függően pótlékokkal
egészülhet ki.
A pótlékokkal együtt elérhető havi jövedelem akár:

Br.393.000-434.000 Ft + juttatási csomag
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A juttatási csomag tartalmazza:

SZÉP-kártya juttatás (a hatályos belső szabályozás szerint)
hűség bónusz év végén (a hatályos belső szabályozás szerint)
min. Br.112.000 Ft/év (a havi bruttó alapbér 4%-ának megfelelő) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
havi nettó 3000 Ft összegű önkéntes egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás
A fenti juttatások a naptári évben ledolgozott munkanapok arányában kerülnek kifizetésre.
Amit ajánlunk továbbá:

biztos munkahely
kiszámítható munkaidő és jövedelem
utazási kedvezmény (belföldön és egyes nemzetközi vasútvonalakon)
ingyenes egészségügyi szűrőcsomag
a tanulmányok idejére minden érintett munkavállalónak díjmentes szállás biztosítása
a vizsgákat sikeresen teljesítő munkavállalóknak budapesti vagy környéki pozíciókban kulturált munkavállalói
szállás biztosítása
szakmai fejlődési lehetőség
ruházati ellátás

Munkavégzés helye
Budapest (Nyugati pályaudvar)

Munkaidő
Teljes munkaidő

Foglalkoztatás formája
Határozatlan idejű

Bővebb felvilágosítást ad
Molnár Georgina Anna +36 (30) 894 9648

Jelentkezés határideje
2023. január 15.

Vállalati bemutatkozó
A MÁV Zrt. a magyarországi közforgalmú vasúti pályahálózat nagy részének üzemeltetőjeként mintegy 7000
kilométernyi vaspálya és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra működtetéséről gondoskodik. Teljes körűen látja el az
üzemeltetési, forgalomirányítási és karbantartási, valamint részben a felújítási feladatokat.
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Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/allasajanlataink/96789
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