
 
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.   

A hazai építésügyben meghatározó stratégiai szerepet töltünk be. Kutatásokkal, tanulmányok 

készítésével támogatjuk az ágazatot az építőipari termékek és technológiák fejlesztésében és aktív 

részt vállalunk az energiahatékony építési megoldások népszerűsítésében, elterjesztésében is. 

Hisszük, hogy minőségi munkával és innovatív megoldásokkal támogathatjuk az építőipar fejlődését. 

Stabil, biztos hátterű, folyamatosan fejlődő vállalatként várjuk új csapattagunkat, akivel közösen 
érhetjük el további sikereinket.  
 

Nukleáris Létesítmények Irodája 
vizsgáló technikus  
munkatársat keres 

 
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 a jogosultsága szerinti önállóan ellátja a műszaki alkalmassági, ellenőrzési, vizsgálati 
feladatokat; 

 átveszi, dokumentálja a vizsgálati tárgyakat,  

 elvégzi a vizsgálati mintavételeket,  

 értékeli az eredményeket, 

 elkészíti a kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyveket; 

 
Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 középfokú műszaki szakirányú végzettség, 

 5-10 éves szakmai tapasztalat; 

 önálló, precíz munkavégzés; 

 MS Office ismeret;  

 jó kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt). 

 

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent: 

 műszaki területen szerzett technikusi végzettség; 

 Paksi Atomerőműben szerzett tapasztalat; 

 vizsgálólaboratóriumi tapasztalat; 

 B kategóriás jogosítvány és utazási hajlandóság. 
 

Amit cserébe kínálunk: 

 változatos, kihívásokkal teli szakmai feladatok;  

 hosszú távú munkalehetőség egy dinamikusan fejlődő munkakörnyezetben; 

 egyműszakos munkarend; 

 utazáshoz kulcsos gépkocsi; 

 kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség; 

 szakmai képzési lehetőségek; 

 támogató, szakmai fejlődést segítő munkatársak. 

 
 

Munkavégzés helye: Szentendre / Paks 
 

 



 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „vizsgáló technikus NLI” jeligével juttassa el 
fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát, bérigénye 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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