
 

Magyarország komplex építő- és építőanyag ipari műszaki értékelő, vizsgáló, ellenőrző, tanúsító, 
szakértő és innovációs intézménye vagyunk. Értékrendünkben prioritásként szerepel a 
fenntarthatóság iránti törekvés. Hisszük, hogy a minőségi munkavégzéssel és az innovatív 
megoldásokkal hatékonyan támogathatjuk az építőipar fejlődését. 
 
60 éve eredményesen működünk, amellyel stabil hátteret tudunk nyújtani munkatársainknak. A 
folyamatos dinamikus fejlődésünk mellett fontosnak tartjuk, hogy kollégáink korszerű 
munkakörülmények között, innovatív, modern környezetben, egy energiahatékony épületben 
dolgozhatnak. Versenyképes bérekkel, kiemelkedő béren felüli juttatásokkal, számos szakmai fejlődési 
lehetőséget nyújtva ismerjük el a teljesítményt. 
 

Létesítménygazdálkodási Irodánkba keressük 8 vagy 4 órás munkaidőre 
takarító munkatárs  

munkakörbe kollégáinkat. 
 

Amit kínálunk: 

• Kiszámítható és tervezhető munkaidő, bejelentett munkaviszony;  

• Munkába járás támogatása; 

• Hosszú távú együttműködés; 

• Stabil, megbízható vállalati háttér; 

• Kedvező béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség, egészségbiztosítás; 

• Ingyenes parkolás a cég telephelyén belül. 
 

 Amiben számítunk leendő munkatársunkra: 
• Az irodák, konferenciatermek, laborok, csarnokok, közlekedő folyosók, szociális helyiségek, 

irodai konyhák napi takarítása; 
• A szemeteszsákok ürítése és cseréje; 
• Egyéb tisztítási és fertőtlenítési feladatok; 
• Időszakos nagytakarítási feladatok. 

 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 
• Megbízható, precíz, önálló, igényes munkavégzés; 
• Az alapvető higiéniai szabályok betartása; 
• Felelősségteljes hozzáállás; 
• Minimum 8 általános iskolai végzettség; 
• Előnyt jelent: a hasonló területen szerzett 1-3 éves munkatapasztalat, referencia megléte. 

 

Munkavégzés helye: 

• Szentendre 
 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Takarító munkatárs” jeligével juttassa el 
részletes szakmai önéletrajzát 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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