
 

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 

Létesítménygazdálkodási Irodánkba 

Munka-, és Tűzvédelmi munkatárs 

pozícióba 

 

 Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

• Elvégzi a vonatkozó szabályzatok felülvizsgálatát, aktualizálását, betartja/betartatja az 
azokban foglaltakat; 

• Megszervezi és lebonyolítja a munka és tűzvédelmi bejárásokat, a kötelező és időszakos 
biztonsági felülvizsgálatokat;  

• Rendszeresen ellenőrzi az egyéni védőeszköz, munkaeszköz használatát, elkészíti a mentési 
tervet (kiürítési terv) és a kiürítési gyakorlatokat lebonyolítja; 

• Kijelöli a tűzvédelmi felelősöket, meghatározza feladatukat, valamint rendszeresen ellenőrzi 
tevékenységüket; 

• Közreműködik a munkabalesetek kivizsgálásában; 

• Megtartja az új belépők és a dolgozók rendszeres munka-, és tűzvédelmi oktatását, elkészíti 
az oktatási tematikát és a hozzá kapcsolódó dokumentációt;  

• Rendszeresen és szúrópróba-szerűen szemléket tart, az észrevételekre megoldási 
javaslatokat tesz; 

• Ellenőrzi rendszeresen a foglalkozás-egészségügyi és védőeszköz ellátást; 

• Kockázatelemzés felülvizsgálatot végez, rendszeresen aktualizálja; 

• Ellátja a tűzoltó készülékek és tűzcsapok időszakos ellenőrzését. 
 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

• Felsőfokú szakirányú végzettség; 

• Munka-, és tűzvédelem területén szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat; 

• Szabályzatok készítésében való jártasság; 

• Vonatkozó szabályzatok, törvények naprakész ismerete;  

• Excel, Word programok magabiztos ismerete; 

• Együttműködő és jó problémamegoldó képesség; 

• Jó kommunikációs készség; 

• Precíz, pontos munkavégzés. 

 
Előnyt jelent: 

• Szakirányú műszaki végzettség; 

• Azonnali munkakezdés. 
 
Amit kínálunk: 

• Hosszú távú munkavégzés, 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 „Munka-, és Tűzvédelmi munkatárs” jeligével 

juttassa el részletes szakmai önéletrajzát bérigény 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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