
 

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. 

Szakmai tevékenysége során hazai és nemzetközi projekteket valósít meg, olyan kiemelt 

beruházásokon van jelen szakértőként, mint a Károlyi - Csekonics Palota, vagy a Karmelita Kolostor. 

Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek teljesítmény 

igazolásában. Mindezek mellett szakmai rendezvényeket szervez, sikerrel valósította meg többek 

között a Solar Decathlon Europe 2019 nagyszabású, nemzetközi egyetemi innovációs házépítő 

versenyt Szentendrén.  

Létesítménygazdálkodási Irodára keresünk 

Üzemeltetési asszisztens 

munkatársat 

Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 a megkötött karbantartási, javítási, őrzésvédelmi, takarítási, hulladékszállítási, stb. 
szerződések nyilvántartása és az azokban rögzített munkák ütemezése; 

 a beérkező közüzemi (víz, gáz, áram) számlák adatainak begyűjtése, kimutatások elkészítése; 

 az üzemeltetés körébe tartozó hibabejelentések fogadása, nyilvántartása; 

 az érintésvédelmi, tűz és munkavédelmi szabványossági és villámvédelmi vizsgálatok 
nyilvántartása, ütemterv készítése; 

  a targoncák, daruk és függesztékek előírt időpontokban történő felülvizsgálatának 
nyilvántartása, ütemterv készítése; 

 vezető munkájának segítése, támogatása 
 
Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 középfokú végzettség; 

 Excel, Word programok magabiztos ismerete; 

 megbízható, munkájára igényes személyiség; 

 precíz, lelkiismeretes és proaktív munkavégzés; 

 kitűnő együttműködési és problémamegoldó készség; 

 jó kommunikációs képesség. 
 

Előnyt jelent: 

 azonnali munkába állás; 

 releváns, szakterületen szerzett tapasztalat; 

 magas monotónia tűrő képesség; 

 gyors-, és gépírás. 
 

Amit cserébe kínálunk: 

 kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség;  

 változatos feladatok; 

 innovatív, modern munkakörnyezet egy energiahatékony épületben; 

 támogató, szakmai fejlődést segítő munkatársak. 
 



 

 
Munkavégzés helye:  

 Szentendre 
 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Üzemeltetési asszisztens” jeligével juttassa 
el részletes szakmai önéletrajzát fizetési igényének 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. 

 

 

 

 

mailto:hr@emi.hu
http://www.emi.hu/
http://www.emi.hu/

