Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., szakmai tevékenysége során hazai és
nemzetközi projekteket valósít meg, szakértőként van jelen kiemelt beruházásokon, vizsgálattal,
ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek teljesítmény igazolásában.
Kiemelt színvonalú szolgáltatást nyújtó felkészült szakembergárdánk létszámának bővítésére
keresünk új munkatársat
Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratóriumába
vizsgáló technikus
pozícióba
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére:
• Mintavétel, mintaelőkészítés;
• Építőipari termékekkel kapcsolatos laboratóriumi és helyszíni vizsgálatok végzése;
• Vizsgálati eredmények rögzítése, határidők betartása, beszerzések kezdeményezése;
• Vizsgáló és mérőberendezések szakszerű használatának elsajátítása;
• Mérőeszközök ellenőrzése, felügyelete, szabványok értelmezése és alkalmazása;
• Rendszeres – heti – beszámolás, laboratóriumi rend fenntartása.
Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez:
• Középfokú (műszaki) végzettség, (építőanyag ipari, vegyipari, anyagvizsgáló vagy
gépésztechnikus);
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook);
• B kategóriás jogosítvány;
• Proaktív, együttműködő személyiség, önálló, precíz munkavégzés.
Előnyt jelent:
• Építőipari anyagismeret;
• Méréstechnikai ismeretek;
• Laboratóriumi mérések, vizsgálatok területén szerzet tapasztalat;
• Építőipari területen szerzett tapasztalat;
• Targonca és/vagy gépkezelői jogosultság;
Amit kínálunk:
• Változatos, kihívásokkal teli szakmai feladatok, rugalmas munkavégzés;
• Hosszú távú munkalehetőség egy dinamikusan fejlődő munkakörnyezetben;
• Kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség;
• Szakmai képzési lehetőségek;
• Támogató, szakmai fejlődést segítő munkatársak.
Munkavégzés helye: Szentendre

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

