
  
 

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. 

Az ÉMI jól igazodott az elmúlt időszak váratlan helyzeteihez, sikeresen teljesítette a kihívásokat, 

számos szakmai eredményt könyvelhetett el az elmúlt időszakban, és dinamikusan fejlődik. 

Vállalatunk létszáma sem csökkent, sőt, tovább erősítettük és erősítjük jelenleg is a szakértői 

bázisunkat azokon a területeken, ahol szükség volt és van rá. Stabil, biztos hátterű, folyamatosan 

fejlődő vállalatként várjuk új csapattagunkat, akivel közösen érhetjük el további sikereinket. 

 
Kalibráló Laboratórium 

 
Mérőeszköz felügyelő 

munkatársat keres 
 

Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

 Ellenőrző, vizsgálóberendezések és mérőeszközök nyilvántartásba vétele; 

 A nyilvántartás vezetése, kezelése, napra készen tartása; 

 A mérőeszközök ellenőriztetése, kalibráltatása, hitelesíttetése; 

 A mérőeszközök minősítése a követelmények ismeretében a mérőeszköz bizonyítványa 
alapján; 

 Az eszközök megfelelőségének igazolása, jelölése; 

 A kalibrálási időközök felülvizsgálata. 
 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

        Középfokú műszaki végzettség; 

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook); 

        B kategóriás jogosítvány; 

        Önálló, precíz munkavégzés. 
 
Előnyt jelent: 

       Mérőeszköz ismeret; 

 Valamely mérésterületen szerzett tapasztalat; 

 Mérőeszköz felügyelő képesítés; 

 Azonnali munkakezdés; 

 Angol nyelvtudás. 
 
Amit kínálunk: 

 Változatos, kihívásokkal teli szakmai feladatok;  

 Hosszú távú munkalehetőség egy dinamikusan fejlődő munkakörnyezetben; 

 Kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség, 
egészségbiztosítás; 

 Szakmai képzési lehetőségek; 

 Támogató, szakmai fejlődést segítő munkatársak. 
 
Munkavégzés helye:  

 Szentendre  
 
 
 



  
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Mérőeszköz felügyelő” 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. 
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