
Vállalat munkakör
szervezeti egység 

megnevezése

munkaköri feladatok 

rövid felsorolása
elvárt iskolai végzettség, szakmai tapasztalat Jelentkezés

BTI Zrt. beszerző

- A Társaság működéséhez szükséges anyagok, eszközök, szolgáltatások rögzített 

rend szerinti folyamatos biztosítása

- Beszerzési igények koordinálása

- Megrendelések kezelése, beszállítói teljesítések nyomon követése  

- Potenciális beszállítói források felkutatása, beszállítók versenyeztetése

- Ajánlatkérés, ajánlatok kiértékelése, szerződéskötésben való részvétel  

- Napi kapcsolattartás a beszállítói körrel és aktív együttműködés a belső 

ügyfelekkel 

- Reklamációkezelés

- Riportok, kimutatások készítése, nyilvántartások, adatbázisok vezetése, 

adminisztratív teendők ellátása

- Felsőfokú végzettség – elsősorban gazdasági 

(logisztikai, kereskedelmi szakirány előnyt jelent)

- Legalább 1-2 éves beszerzési területen szerzett 

tapasztalat 

- Kiváló kommunikációs és együttműködési képesség

- Önálló, felelősségteljes, pontos, precíz 

munkavégzés

- Megbízhatóság, elkötelezettség

- Gyakorlatias megközelítés, jó problémamegoldó 

képesség, pro-aktivitás

- Jó szervező- és döntési készség 

- Csapatjátékos attitűd

- Felhasználói szintű MS Office ismeretek

Jelentkezés a következő 

email címre küldhető: 

pokornyi@btirt.hu

FKF Zrt.
1 fő Közbeszerzési 

referens
Közbeszerzési Osztály

§  Közbeszerzések előkészítése és a szerződéskötésig a Társasági feladatok 

Közbeszerzési törvény szerinti végrehajtása.

§  A munkája során készült teljes körű iratanyag naprakészen nyilvántartja

§  A jelentkezések/ajánlatok elbírálásában való részvétel és az eredményhirdetés 

törvényi előírás szerinti lebonyolítása

§  A TED-en, Közbeszerzési Értesítőben, valamint szükség szerint bel- és külföldi 

folyóiratokban a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hirdetmények közzététele.

§  A felhívások és dokumentációk kiadásra kész állapotú előkészítése.

§  Biztosítani, hogy a Társaság közbeszerzési eljárásai a hatályos törvényeknek és 

társasági utasításoknak, szabályzatoknak megfelelően kerüljenek ügyviteli 

lebonyolításra.

egyetem vagy főiskola + 3 év szakmai gyakorlat

Jelentkezés a következő 

email címre küldhető: 

meszarosz@fkf.hu



Vállalat munkakör
szervezeti egység 

megnevezése

munkaköri feladatok 

rövid felsorolása
elvárt iskolai végzettség, szakmai tapasztalat Jelentkezés

Főtáv Zrt.

beszerzési és 

közbeszerzési 

csoportvezető

• a csoport munkavállalóinak irányítása;

• a beszerzési és közbeszerzési feladatok koordinálása;

• a stratégiai beszerzési irány kialakítása, az operatív beszerzési folyamatok 

koordinációja;

• figyelemmel kísérni és koordinálni a stratégiai beszerzők munkáját, a 

feladatkörükhöz tartozó anyag, eszköz és szolgáltatás beszerzéseknél; 

• meglévő beszerzési csatornák és folyamatok optimalizálása, javítása;

• részt venni a rövid és középtávú beszerzési tervek kidolgozásában;

• beszerzési és közbeszerzési terv ütemezett megvalósításának és a beszerzési 

igények közbeszerzési minősítésének koordinálása, ellenőrzése;

• a beszerzések költségeinek optimalizálása, minimalizálása.

Elvárások: 

• felsőfokú végzettség (jogi / közgazdasági / műszaki 

terület);

• 2-3 év vezetői tapasztalat;

• beszerzési területen szerzett minimum 5 év szakmai 

tapasztalat, melyből legalább 3 év közbeszerzési 

gyakorlat;

• elektronikus beszerzés, árlejtés területén szerzett 

gyakorlat;

• MS Office (Word, Excel, Outlook) magabiztos 

felhasználói szintű ismerete.

Elvárt tulajdonságok: 

• rendszerszintű szemlélet;

• terhelhetőség;

• rugalmasság;

• stressz tűrés;

• stratégiai gondolkodás.

Előnyt jelent:

• termelő vállalatnál vagy közszolgáltatónál szerzett 

tapasztalat

• SAP program használatában való jártasság 

(különösen FI, BI és MM modulok)

allas@fotav.hu 

Főtáv Zrt.

IT incidens és 

változáskezelési 

szakértő

• ITIL v3 alapú incidens és változáskezelési folyamatok kidolgozása, szabályozása;

• Incidenskezelési és változáskezelési folyamatok betartása, betartatása;

• Kapcsolattartás belső szervezetekkel és szerződéses partnerekkel;

• Informatikai változás kérelmek kezelése;

• Megvalósított változások utánkövetése;

• Részvétel informatikai változáskezelési projektekben;

• Kiemelt incidensek azonosítása, osztályozása, rangsorolása, naplózása;

• Részvétel az IT szolgáltatás minőségének és rendelkezésre állásának 

legmagasabb szinten történő fenntartásában;

• Vezetői riportok, kimutatások készítése.

Követelmények:

• Felsőfokú informatikai végzettség;

• Minimum 5 éves releváns szakmai tapasztalat;

• Magas szintű ITIL v3 ismeretek 

Elvárt tulajdonságok: 

• Igényes, pontos, precíz munkavégzés

• Döntésképesség, megbízhatóság, önálló 

munkavégzés

• Logikus gondolkodás és nagyfokú 

problémamegoldó készség

• Kiemelkedő kezdeményező és együttműködési 

készség

Előnyt jelent:

• ITIL v3 szolgáltatási életciklus szakirányú vizsgák

• Angol nyelvismeret

allas@fotav.hu 

mailto:allas@fotav.hu
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Főtáv Zrt.

IT Szolgáltatás szint 

szakértő

A leendő munkatárs fő feladata az Informatikai osztályon belül az informatikai 

szolgáltatási szintek folyamatos ellenőrzése, betartatása, javítása.

Feladatok:

• Az Informatikai osztály által nyújtott szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 

minőségének fenntartása.

• SLA review folyamat működtetése a külső informatikai szolgáltatókkal közösen.

• Az informatikai szolgáltatások minőségének folyamatos javítását célzó tervek és 

intézkedések kidolgozása.

• ITIL alapú belső folyamatok kidolgozása, majd azok betartása, betartatása.

• Riportok, kimutatások készítése.

• Részvétel szolgáltatást érintő projektekben.

Követelmények:

• Felsőfokú informatikai végzettség

• Minimum 5 éves releváns szakmai tapasztalat

• Magas szintű ITIL v3 ismeretek 

Elvárt tulajdonságok: 

• Igényes, pontos, precíz munkavégzés

• Döntésképesség, megbízhatóság, önálló 

munkavégzés

• Logikus gondolkodás és nagyfokú 

problémamegoldó készség

• Kiemelkedő kezdeményező és együttműködési 

készség

Előnyt jelent:

• ITIL szolgáltatási életciklus szakirányú vizsgák

• angol nyelvismeret

allas@fotav.hu 

FKF Zrt.
Ügyfélszolgálati 

ügyintéző (1 fő)

Kommunikációs, PR és 

társasági kapcsolatok 

Főosztálya

szerzett tapasztalat,

munkavégzés,

Jelentkezés a következő 

email címre küldhető: 

meszarosz@fkf.hu

FKF Zrt.

Bér- és 

társadalombiztosítási 

ügyintéző (1 fő)

Humánpolitikai 

Igazgatóság

tapasztalat

kimutatások, bevallások, statisztikák készítése

ellátása

kapcsolatos teljes körű ügyintézés

Jelentkezés a következő 

email címre küldhető: 

meszarosz@fkf.hu


