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.
Szakmai tevékenysége során hazai és nemzetközi projekteket valósít meg, olyan kiemelt
beruházásokon van jelen szakértőként, mint a Károlyi - Csekonics Palota, vagy a Karmelita Kolostor.
Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az építési termékek teljesítmény
igazolásában. Mindezek mellett szakmai rendezvényeket szervez, sikerrel valósította meg többek
között a Solar Decathlon Europe 2019 nagyszabású, nemzetközi egyetemi innovációs házépítő
versenyt Szentendrén.
Mérnöki Szolgáltatások Igazgatósága
Projektvezető
munkatársat keres
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére:
 építőipari beruházásokkal kapcsolatos lebonyolítói, projektvezetői feladatok ellátása;
 beruházások végrehajtásának felügyelete a határidők betartásával;
 projektek vezetése, a projektben résztvevő műszaki ellenőrők munkájának koordinációja;
 építtető helyszíni képviselete;
 megrendelő projektszintű szakmai érdekeinek képviselete;
 alvállalkozókkal kötött szerződések teljesítésének ellenőrzése, igazolása;
 havi projekt előrehaladási jelentések elkészítése, nyilvántartások vezetése;
 szakmai kooperációk vezetése, emlékeztető készítése.
 pótmunka igények elbírálása, javaslattétel.
Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez:
 felsőfokú műszaki szakirányú végzettség (építész-, építőmérnök);
 minimum 5 éves, nagyberuházásokon szerzett szakmai tapasztalat;
 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;
 B kategóriás jogosítvány;
 jó kommunikációs és szervező készség, megbízhatóság, rugalmasság;
 önálló, precíz munkavégzés, projektszemléletet, proaktívitás, kiváló problémamegoldó
képesség.
A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:
 beruházás lebonyolítás szakmai tanúsítvány;
 felelős műszaki vezetői jogosultság;
 műszaki ellenőri jogosultság;
 szakértői jogosultság.
Amit cserébe kínálunk:
 hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok;
 szakmai fejlődési lehetőség;
 kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer;
 üdülési és sportolási lehetőség.
Munkavégzés helye: Budapest

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Projektvezető” jeligével juttassa el
fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát, bérigénye 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.

