A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. tagja a világ egyik legjelentősebb acélipari konszernjének, a nemzetközi
thyssenkrupp csoportnak. A több mint 90 éves múlttal rendelkező piacvezető vállalat nemcsak acél, hanem könnyűés színesfém, valamint ipari felhasználású, reklámcélú és magasépítészeti műanyag kereskedelmével is foglalkozik,
országos lefedettséggel, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások széles körét kínálja. A thyssenkrupp csoport a világ
egyik legnagyobb, acélgyártással, illetve autó-, gép-, energia- és építőipari alkatrészek gyártásával foglalkozó
vállalata, amely közel 80 országban van jelen, több mint 158 ezer alkalmazottal.
Dinamikusan bővülő piaci tevékenységünk ellátására

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖK MUNKATÁRSAKAT
keresünk.
Feladatok:
› Épületek, létesítmények üzemeltetése, javítások és karbantartások
szervezése, ellenőrzése, felújítások és beruházások lebonyolítása,
felügyelete
› Kivitelezési tervek véleményezése, kivitelezési munkák irányítása,
ellenőrzése, műszakI átvétele
› Árajánlatok bekérése és megrendelések készítése, alvállalkozók
pályáztatása
› Kapcsolattartás külső kivitelezőkkel, karbantartókkal, irányítás és
elszámolás intézése
› Kazán és klímaberendezések karbantartásainak megszervezése,
pályáztatása, a szükséges jogszabályi előírásoknak megfelelő
felülvizsgálataiknak ügyintézése, kapcsolódó dokumentációk
rendszerezése, nyilvántartások vezetése
› Műszaki leírások, anyagkiírások, tanulmányok, egyéb
dokumentációk készítése
› Helyszíni felmérések készítése
› Műszaki tárgyalásokon való részvétel
› Közműmérők leolvasása, adatok továbbítása
› Aktív részvétel a beruházási és fejlesztési projektekben
› Beszámolók, teljesítmény jelentések készítése
› Kapcsolattartás közüzemi szolgáltatókkal az energetikai tervek és
a közüzemi szerződések részleteinek kidolgozásában
› Havi energia elszámolások készítése
› Energiafelhasználás hatékonyságát elősegítő javaslatok kidolgozása

Szakmai elvárások:
› Felsőfokú építőmérnöki/építészmérnöki végzettség
› 3 éves hasonló területen szerzett munkatapasztalat
› AutoCAD és ArchiCAD magabiztos használata
› „B” kategóriás jogosítvány
› Angol nyelvtudás
Készségbeli elvárások:
› Önállóság, jó problémamegoldó képesség
› Határozott fellépés, érdekképviselet
› Gyors, kreatív, proaktív, precíz munkavégzés
› Jó rendszerezőkészség
Előny, de nem elvárás:
› Építési Műszaki Ellenőri jogosultság
› Épületgépészeti tervezésben szerzett tapasztalat
› Kamarai jogosultság
› Német nyelvtudás
Munkavégzés helye:
› Budapest, XV. kerület

Amit ajánlunk:
› Versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatások
› Megbízható, nemzetközi háttérrel rendelkező munkahely
› Szakmai fejlődési lehetőség

Évtizedek óta együtt dolgozunk, tiszteljük egymás munkáját. Ha ez számodra is fontos, csatlakozz a csapatunkhoz!

JELENTKEZZ MOST!
Fényképes önéletrajzodat a bérigényed megjelölésével a hr@thyssenkrupp.com e-mail címre várjuk.
A leveled tárgyába kérjük írd be a következő jeligét: tkMH Karrier.

karrier.thyssenkruppmaterialshungary.hu

