
 

 

 

A CERTOP által az ISO 9001:2008 és az ISO/IEC 27001:2013 szerint tanúsított szervezet. ● A NAH által NAH-1-1110/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. ● A NAH által NAH-2-0331/2017 számon akkreditált kalibrálóboratórium. ●Kijelölt és notifikált vizsgáló és tanúsító szervezet 
(Notified body number: 1415) építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére. ● Nemzeti Műszaki Értékelés és 
Európai Műszaki Értékelés kiadására feljogosított műszaki értékelő szervezet. ● A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által E-
000481/2014 engedélyszámon akkreditált felnőttképzési intézmény. 

Az ÉMI Nonprofit Kft. Magyarország legnagyobb komplex építő- és építőanyag ipari műszaki 
értékelő, vizsgáló, ellenőrző, tanúsító, illetve szakértő és innovációs intézménye, több európai és 
nemzetközi szervezet tagja. Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési 
termékek teljesítmény igazolásában. Szakértői és tanácsadói tevékenységével támogatja az építési 
szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok készítésével segíti az 
építőipari vállalkozásokat az építőipari termék- vagy technológia fejlesztésében, közreműködik 
szakmai szabályozások és hatósági intézkedések előkészítésében. 

 
Megfelelőségértékelő Központjába 

 

auditor 
munkatársat keresünk 

 
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a tanúsítási projektmenedzserekkel; 

 Az építőanyaggyártó cégek üzemi gyártásellenőrzési dokumentációjának felülvizsgálata és 
értékelése; 

 Folyamatos külföldi és belföldi auditok lefolytatása a gyártóüzemekben és ennek 
dokumentálása; 

 A benyújtott helyesbítések ellenőrzése és értékelése. 
 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 Szakirányú felsőfokú végzettség (építő- vagy építészmérnök / épületgépész, gépészmérnök); 

 4-5 éves szakmai tapasztalat; 

 Aktív középfokú angol nyelvtudás; 

 MS Office ismeret; 

 Jó kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt); 

 B kategóriás jogosítvány; 

 Önálló, precíz munkavégzés. 
 
Előnyt jelent: 

 Auditori képzettség, illetve gyakorlat; 

 Vizsgálólaboratóriumi tapasztalat; 

 Minőségügyi képzettség; 

 Projektmenedzseri gyakorlat; 

 Egyéb idegen nyelvek ismerete. 
 

Amit cserébe kínálunk: 

 Hosszú távú munkalehetőség; 

 Változatos feladatok; 

 Szakmai fejlődési lehetőség; 

 Sportolási lehetőség; 

 Béren kívüli juttatási rendszer.  
 
Munkavégzés helye: Szentendre  
 



 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „auditor” tárggyal juttassa el részletes 
szakmai önéletrajzát a hr@emi.hu e-mail címre. 
 
Cégünkről bővebb információt, valamint további nyitott pozícióinkat weboldalunkon találja: 
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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