
 
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 mérnökeink, hozzáértő szakembergárdánk 
létszámának bővítésére keresünk új munkatársat 

 
Megfelelőségértékelő Központjába  

 
tanúsítási projektmenedzser 

 
pozícióba 

 

Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

• Kapcsolattartás a megbízókkal és az eljárásokban résztvevő munkatársakkal, egyeztetések 
megtartása; 

• Az eljárások projektvezetése és adminisztrálása; 

• Az auditorok által leadott dokumentáció felülvizsgálatok és auditjelentések ellenőrzése, 
egyeztetése; 

• Döntés-előkészítés, a kiadandó dokumentumok előkészítése; 

• Az auditok ütemezésének tervezése, szervezése, az auditokon talált hiányosságok 
helyesbítésének nyomonkövetése; 

• Az auditor munkatársak belső továbbképzése, értékelése és felügyelete. 
 
 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

• Minőségügyi képzettség (amely kiterjed az alábbi szabványok ismeretére: ISO 9001 és/vagy 
ISO/IEC 17025 és/vagy EN 17065); 

• Felsőfokú (elsősorban mérnöki/műszaki) végzettség; 

• Legalább középfokú angol nyelvtudás. 
 

Előnyt jelent: 

• Auditori képzettség, illetve gyakorlat az ISO 9001, ISO/IEC 17025, EN 17065 
rendszerszabványok valamelyikének tekintetében; 

• Európai Építési Termékrendelet (305/2011/EU CPR), illetve a 275/2013. (VII.16) 
Kormányrendelet ismerete. 

 

Amit kínálunk: 

• Hosszú távú és rugalmas munkavégzés lehetősége, változatos feladatok; 

• Kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer; 

• Barátságos légkör, modern munkakörnyezet; 

• Szakmai fejlődési lehetőség; 

• Üdülési és sportolási lehetőség; 

• Megbízható, folyamatosan fejlődő háttér. 
 
 

Munkavégzés helye:  
Szentendre 

 

 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Tanúsítási projektmenedzser” 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 
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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. 

http://www.emi.hu/

