
A Budapesti Távhőszolgáltató (FŐTÁV) Zrt. 
 

beruházási projektjeinek teljes körű lebonyolítására munkatársat keres az alábbi pozícióra: 

 

Projektmenedzser / Projektmérnök 

 

Feladatok: 

- beruházások menedzselése, a megvalósítás levezénylése; 

- a társaság érdekeinek képviselete és érvényesítése a beruházási munkák 

vállalkozásba adása, illetve a kivitelezések végrehajtása során; 

- projektterv készítése, a projektek időbeli, pénzügyi ütemezése; 

- pályázati dokumentáció, és a szerződések összeállítása;  

- a beszerzési- és közbeszerzési tendereken, szerződéses tárgyalásokon való 

közreműködés, részvétel a beszerzési eljárásokban, árajánlatok kiértékelése, a 

vállalkozói szerződések előkészítése; 

- közreműködés a tervezés- és engedélyeztetés folyamatában;  

- kapcsolattartás a különböző hatóságokkal, közművekkel, vállalkozókkal; 

- a kivitelezések határidőre, a jóváhagyott terv szerinti műszaki tartalomnak és a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történő lebonyolítása, a szükséges 

intézkedések meghozatala; 

- projektben résztvevő külső és belső szereplők munkájának koordinálása, irányítása 

és ellenőrzése;  

- határidők és költségvetés nyomon követése, illetve betartása/betartatása; 

- rendszeres előrehaladási és pénzügyi jelentési kötelezettség, a feladatokhoz 

kapcsolódó dokumentálás, adminisztráció. 

 

Jelölttel szembeni követelmények: 

- felsőfokú műszaki (gépész- vagy villamosmérnöki) végzettség;  

- energetikai létesítmények, épületgépészeti rendszerek létesítésének 

lebonyolításában, illetve kivitelezésében szerzett legalább 5 év operatív hangsúlyú 

munkatapasztalat; 

- MS Office programok (különös tekintettel a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS 
Project) magabiztos felhasználói szintű ismerete; 

- „B” kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat. 
 

 
Elvárt tulajdonságok:  

- jó szervező-, tárgyaló-, illetve kommunikációs készség, írásban és szóban egyaránt;  

- projektszemlélet, elemző-, strukturált gondolkodásmód; 

- nagyfokú önállóság, határozottság, kezdeményezőkészség, terhelhetőség; 

- konfliktuskezelési és problémamegoldó képesség. 

 
Előnyt jelent: 

- tervezői gyakorlat; 

- középfokú angol vagy német nyelvtudás; 



- közbeszerzési referensi végzettség; 

- bejegyzett műszaki ellenőri-, felelős műszaki vezetői jogosultság; 

- hatósági ügyintézési gyakorlat. 

 
Amit kínálunk: 

- felelősségteljes, kreatív munkakör; 

- változatos feladatok, fiatalos csapat;  

- szakmai fejlődési lehetőség, kihívások; 

- kedvező juttatási csomag, cafeteria rendszer. 

 

Jelentkezés: 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát - a 

tárgy rovatban a pozíció (Projektmenedzser / mérnök) megjelölésével – küldje az 

allas@fotav.hu email címre. 

 

mailto:allas@fotav.hu

