
 
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 munkatársat a 
 
 

Mérnöki Szolgáltatások Igazgatóságára 
Szakértő mérnök  

pozícióba 
 
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 

• tervellenőrzési, műszaki ellenőrzési és beruházás lebonyolító feladatokban való 
részvétel; 

• az adott projektre vonatkozóan az engedélyezési tervek ellenőrzése;  
• ellenőrzi a tervek alkalmasságát a közbeszerzési dokumentáció megfelelőségét 

illetően, valamint a vonatkozó terveket ellenőrzi kivitelezésre alkalmasság 
tekintetében; 

• javaslatot tesz a mindenkori megrendelő, tervező részére, szükség esetén tervezési 
koncepciót készít; 

• a közbeszerzési eljárások megindítása előtt elvégzi az építési beruházások 
engedélyezési és kivitelezési terveinek ellenőrzését, annak vizsgálatát; 

• ellenőrzi az építés közben készült terveket, hogy azok műszaki tartalma az adott 
beruházásnak megfelelően kivitelezhető-e és illeszkedik-e az eddig elkészült tervek 
műszaki tartalmához és kivitelezhetőségéhez; 

• ellenőrzi a kivitelezés során készülő tervek megvalósíthatóságát, alkalmasságát; 
• ellenőrzi a megvalósulási dokumentáció részeként elkészült megvalósulási terveket; 

megteremti annak feltételét, hogy az építési beruházások engedélyezési és 
kivitelezési terveinek ellenőrzése a hatályos előírások alapján megtörténjen és 
dokumentálásra kerüljön. 

 
Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

• felsőfokú műszaki szakirányú végzettség (építész-, építőmérnök); 

• minimum 3 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: 

• tervezői jogosultság; 

• műszaki ellenőri jogosultság; 

• szakértői jogosultság. 
 

Amit cserébe kínálunk: 

• változatos, kihívásokkal teli szakmai feladatok;  

• hosszú távú munkalehetőség egy dinamikusan fejlődő munkakörnyezetben; 

• kiemelkedő béren kívüli juttatási rendszer, sportolási és üdülési lehetőség; 

• szakmai képzési lehetőségek; 

• támogató, szakmai fejlődést segítő munkatársak. 
 



 
 

Munkavégzés helye: Budapest 
 

 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Szakértő mérnök” 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. 
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