
 

Magyarország komplex építő- és építőanyag ipari műszaki értékelő, vizsgáló, ellenőrző, tanúsító, 
szakértő és innovációs intézménye vagyunk. Értékrendünkben prioritásként szerepel a 
fenntarthatóság iránti törekvés. Hisszük, hogy a minőségi munkavégzéssel és az innovatív 
megoldásokkal hatékonyan támogathatjuk az építőipar fejlődését. 
 
60 éve eredményesen működünk, amellyel stabil hátteret tudunk nyújtani munkatársainknak. A 
folyamatos dinamikus fejlődésünk mellett fontosnak tartjuk, hogy kollégáink korszerű 
munkakörülmények között, innovatív, modern környezetben, egy energiahatékony épületben 
dolgozhatnak. Versenyképes bérekkel, kiemelkedő béren felüli juttatásokkal, számos szakmai fejlődési 
lehetőséget nyújtva ismerjük el a teljesítményt. 
 

Kiemelt színvonalú szolgáltatást nyújtó felkészült mérnökeink, hozzáértő szakembergárdánkba 
keressük új munkatársunkat a 

 

Megfelelőségértékelő Központba 
Műszaki asszisztens 

pozícióba 
 

Amit kínálunk: 

• változatos feladatok; 

• képzési lehetőségek; 

• támogató, szakmai fejlődést segítő munkatársak; 

• kedvező béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség, egészségbiztosítás; 

• ingyenes parkolás a cég telephelyén belül; 

• munkába járás támogatása; 

• hosszú távú együttműködés. 
 

 Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

• a műszaki terület nyilvántartásainak vezetése, nyomon követése és 
kimutatások/prezentációk készítése; 

• adatbázisok kezelése, naprakészen tartása; 

• programok/egyeztetések szervezése, az adott programokhoz szükséges iratok összekészítése, 
sokszorosítása; 

• jegyzőkönyvek és megbeszélés emlékeztetők vezetése; 

• beszerzések előkészítése és kezelése; 

• munkatársakkal, külső partnerekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartás; 

• a Megfelelőségértékelő Központ vezető munkájának támogatása. 
 

Amire mindenképpen szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

• szakirányú felsőfokú műszaki végzettség; 

• 2-3 éves szakmai tapasztalat; 

• aktív legalább középfokú angol nyelvtudás; 

• MS Office programok kiváló ismerete; 

• műszaki kreativitás, gyakorlatias szemlélet; 

• felelősségteljes, önálló proaktív és precíz munkavégzés; 

• terhelhetőség, megbízhatóság, rugalmasság; 

• kiváló kommunikációs készség; 

• támogatáskezelés szakmai területen nem áll fenn általános összeférhetetlenség. 

 
 



 

Előnyt jelent: 

• építőipari területen szerzett munkatapasztalat; 

• projektmenedzseri gyakorlat; 

• egyéb idegen nyelvek ismerete. 
 

Munkavégzés helye: 

• Szentendre 
 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Műszaki asszisztens” jeligével juttassa el 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hr@emi.hu
http://www.emi.hu/
http://www.emi.hu/

