
 
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, valamint 

meghatározó szerepet vállal az építésügyi szabályozás terén. 
Kiemelt színvonalú szolgáltatást nyújtó felkészült mérnökeink, hozzáértő szakembergárdánk 

létszámának bővítésére keresünk új munkatársakat az 
 

Építéságazati Tudásközponti Irodába 
 

Építésügyi és műszaki költségszakértő 
 

munkakörbe 
 

Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

• Építéságazati és építőanyagokkal kapcsolatos árszakértői vélemény kialakítása; 

• Reális, piaci adatokon alapuló építőipari költségek meghatározásában, árszakértői 
vizsgálatokban történő közreműködés; 

• Építéságazati ártrendek és adatbázisok nyomonkövetése; 

• Nyilvántartások fejlesztése, vezetése, költségadatok begyűjtése, adatbázisba szervezése; 

• Műszaki és gazdasági elemzések, kalkulációk, összehasonlítások, becslések és előrejelzések 
készítése; 

• Hatékonyságjavításra és teljesítménynövelésre vonatkozó javaslatok megfogalmazása; 

• Kapcsolattartás, képviselet a szakmai folyamatokhoz kapcsolódó más szakterületekkel, 
partnerekkel. 

 
 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

• Felsőfokú műszaki végzettség; 

• Építőipari költségvetési kiírások - árazott és árazatlan költségvetések – ismerete; 

• TERC, vagy hasonló Építőipari Költségvetés-készítő szoftver ismerete, használata; 

• A vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályok és kamarai szabályzatok ismerete; 

• Gyakorlott MS Office felhasználó, Excel magasfokú ismerete; 

• Legalább 5 év releváns szakmai tapasztalat; 

• Kiemelkedő elemzőkészség, határidőkben pontos, precíz, kitartó és felelősségteljes; 

• Önállóan és csapatban is képes dolgozni. 
 

Előnyt jelent: 

• Építőipari / építéságazat területén szerzett releváns jogi-, gazdasági-, műszaki-, kereskedelmi 
ismeretek; 

• Szakirányú tanfolyami végzettség (például képesített költségszakértő vagy építőipari 
képesített kalkulátor); 

• Műszaki ellenőri-, szakértői-, tervezői jogosultság; 

• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás. 
 

Amit kínálunk: 

• Kedvező béren kívüli juttatások; 

• Változatos feladat; fiatalos csapat; 

• Akár azonnali belépés; 

• Kreatív egyéni feladatok; 

• Jó munkahelyi légkör; 

• Fejlődési lehetőség. 
 

Munkavégzés helye:  

• Szentendre 



 
 

 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Építésügyi és műszaki költségszakértő” 
jeligével juttassa el fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát 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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