
 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. közel hatvan éve működik, ma 

Magyarország legnagyobb komplex építő- és építőanyag ipari műszaki értékelő, vizsgáló, ellenőrző, 

tanúsító, illetve szakértő és innovációs intézménye, több európai és nemzetközi szervezet tagja.   

Az ÉMI jól igazodott az elmúlt időszak váratlan helyzeteihez, sikeresen teljesítette a kihívásokat, 

számos szakmai eredményt könyvelhetett el az elmúlt időszakban, és dinamikusan fejlődik. Vállalatunk 

létszáma sem csökkent, sőt, tovább erősítettük és erősítjük jelenleg is a szakértői bázisunkat azokon a 

területeken, ahol szükség volt és van rá. Stabil, biztos hátterű, folyamatosan fejlődő vállalatként várjuk 

új csapattagunkat, akivel közösen érhetjük el további sikereinket.  

Létesítménygazdálkodási Irodánkba keresünk 

Gépjármű műszaki asszisztens 

munkatársat 

 Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 A cég tulajdonában lévő járművek szervízelésének, karbantartásának ügyintézése, alkatrész 

utánpótlás, nyilvántartások vezetése (kilóméter, fogyasztás, vizsgáztatási kötelezettségek), 

egyéb adminisztratív feladatok ellátása; 

 A jelenlegi járműpark felmérése, javaslattétel fejlesztésre vagy pótlásra, milyen 

konstrukcióban milyen járművek bérlése hajtaná a legnagyobb hasznot a cég számára;  

 Flotta vásárlásnál az igényeknek legmegfelelőbb ár-érték arányú csoport kiválasztása;   

 A külföldi utazásokhoz szükséges okmányok beszerzése és átadása (pl. nemzetközi zöldkártya); 

 Nyilvántartások vezetése, kiállások végrehajtása a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatnak 

megfelelően. A szabályzatban foglaltak betartatása az érintett munkavállalókkal; 

 Gépjárműadó, cégautóadó, biztosítások nyilvántartása, bevallása az illetékes hatóságok felé, 

illetve annak megfizetéséhez szükséges dokumentumok biztosítása a Pénzügyi részleg felé; 

 Elveszett okmányok, okiratok pótlása szükség esetén; 

 Kapcsolat tartás a segélyszolgálatot nyújtó szolgáltató partnerrel, amely az autót szervizbe 

szállítja, és megkezdi annak kivizsgálását és javítását; 

 A beérkező közüzemi számlák (víz, gáz, áram), gépkocsi üzemanyag számlák, illetve az egyéb, 
üzemeltetéshez kapcsolódó szerződések és számlák felosztása, ellenőrzése, nyilvántartása. 
Vonatkozó számítógépes rendszerbe való feltöltése, visszaigazolása; 

 Bérlők bérleti díjának, rezsi díjának feltöltése, előkészítése Pénzügy részére; 

 Helyiséglista naprakész vezetése; 

 Egyéb gazdasági feladatok ellátása; 

 Részvétel a beszerzési eljárásban.  

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 Középfokú végzettség; 

 B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat; 

 Műszaki beállítottság; 

 Excel, Word programok magabiztos ismerete; 

 Együttműködő és jó problémamegoldó képesség; 

 Jó kommunikációs készség; 

 Precíz, pontos munkavégzés. 

 



 

 
 
Előnyt jelent: 
 

 Műszaki végzettség; 

 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; 

 Azonnali munkakezdés. 
 
 
Amit kínálunk: 
 

 Hosszú távú munkavégzés, változatos feladatok; 

 Kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer; 

 Barátságos légkör, modern munkakörnyezet; 

 Szakmai fejlődési lehetőség; 

 Üdülési és sportolási lehetőség; 

 Megbízható, folyamatosan fejlődő háttér. 
 
Munkavégzés helye: 
 

 Szentendre. 
 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Flottakezelő munkatárs” jeligével juttassa el 

részletes szakmai önéletrajzát bérigény megjelölésével a hr@emi.hu e-mail címre. 

Bővebb információért, kérjük, látogasson el honlapunkra: www.emi.hu 

A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez azon adatokra 

vonatkozóan, amelyeket a pályázatában feltüntetett. Az ÉMI Nonprofit Kft., mint adatkezelő az 

álláspályázatokat az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés)” 

című dokumentumban meghatározott módon kezeli, mely tájékoztató az adatkezelő a honlapján teszi 

közzé a www.emi.hu oldalon, az Adatvédelem menüpont alatt. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy 

ezt a tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az 

Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja. 
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