
 

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. 

IT Irodára keresünk 

Rendszergazda 

munkatársat 

Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 Microsoft Active Directory és Exchange Server rendszergazdai feladatainak ellátása 

 Asztali PC-k, laptopok üzembe helyezése, üzemeltetése 

 Mobiltelefonok, IP telefonok üzemeltetése, felhasználói támogatás 

 A telepítésekhez és biztonsági mentésekhez kapcsolódó feladatok elvégzése 

 A számítógépes rendszer és a szoftverbeállítások felügyelete, karbantartása és frissítése 

 Az operációs rendszer és az alkalmazások problémáinak, hibáinak felismerése és elhárítása 

 A probléma megoldási folyamat rögzítése, az eszközmozgások pontos dokumentálása és 
nyomon követése 

 A működtetett rendszer dokumentálása 
 

Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

 Rendszergazda / Informatikus szakképesítés (Legalább OKJ) 

 1-2 éves, hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, főállásban 

 Középfokú angol nyelvtudás 

 MS Windows 7/10, Windows 2012, 2016 szerver ismeretek 

 Hálózati ismeretek 

 Megbízható, munkájára igényes személyiség 

 Precíz, lelkiismeretes és dinamikus munkavégzés 

 Jó kommunikációs képesség 

 Erkölcsi bizonyítvány 
 

Előnyt jelent: 

 SQL szerver ismeretek 

 Cisco CCNA minősítés 

 Microsoft rendszeradminisztrátor (MCSA) 

 Szerverüzemeltetési gyakorlat 

 Hálózatüzemeltetői gyakorlat 

 Virtualizált rendszerek ismerete 
 
 
 



 

Amit cserébe kínálunk: 

 Kedvező béren kívüli juttatások 

 Változatos feladat 

 Akár azonnali belépés 

 Kreatív egyéni feladatok 

 Jó munkahelyi légkör 

 Fejlődési lehetőség 
 

Munkavégzés helye: Szentendre 
 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „rendszergazda” 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/

