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LEGYÉL A CSAPATUNK TAGJA!

FELADATOK:
•  részvétel az FKF Nonprofit Zrt. környezetgazdálkodási tevékenységének koordinálásában és ellenőr-
zésébenzésében
•  a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokból, hatósági határozatokból adódó előírások telje•  a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokból, hatósági határozatokból adódó előírások telje-
sítésének koordinálása, részvétel a hatóságok telephelyi ellenőrzéseinsítésének koordinálása, részvétel a hatóságok telephelyi ellenőrzésein
•  környezetvédelmi és vízjogi engedélyeztetések, felülvizsgálatok egyéb hatósági eljárások lefolytatásá•  környezetvédelmi és vízjogi engedélyeztetések, felülvizsgálatok egyéb hatósági eljárások lefolytatásá-
hoz szükséges dokumentumok, szakanyagok összeállítása 
•  kapcsolattartás a környezetvédelmi és vízügyi hatóságokkal
•  a környezetvédelemmel összefüggő hatósági előírásoknak megfelelő rendszeres adatgyűjtés
•  hatósági környezetvédelmi adatszolgáltatások elkészítése
•  vezetői döntések előkészítéséhez környezetvédelmi szakmai jelentések, értékelések készítése
•  környezetvédelmi hiányosságok észlelése esetén a szükséges intézkedések előkészítése, feladatterv 
készítése a hiányosságok megszüntetésére
•  részvétel a környezetvédelmi fejlesztő tevékenységben
•  szakanyagok véleményezése

AMIT KÉRÜNK:
•  felsőfokú környezetvédelmi végzettség
•  legalább 5 év szakmai tapasztalat környezetvédelmi szakterületen
•  önálló, precíz, pontos, határidőt tartó munkavégzés•  önálló, precíz, pontos, határidőt tartó munkavégzés
•  csapatmunkára való képesség•  csapatmunkára való képesség
•  eredményorientáltság•  eredményorientáltság

ELŐNYT JELENT:
•  felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szakmai tapasztalat•  felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
•  határozatlan idejű munkaviszony
•  évente fejlesztett munkabér
•  bérpótlékok, jutalmak, teljesítményalapú ösztönzési rendszer
•  próbaidő utáni kimagasló cafeteria-juttatás
•  stabil, bejelentett munkahely, fejlődési lehetőség, képzések
•  ingyenes fogászat, kedvezményes üdülés az FKF Nonprofit Zrt. üdülőiben, mobiltelefon-előfizetésre 
kedvezményes céges flottacsomag
•  jó csapat, ingyenes vállalati rendezvények, sportkör

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
•  1097 Budapest, Ecseri út 8-12.

KEZDÉS:
•  a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

•  évente fejlesztett munkabér
•  bérpótlékok, jutalmak, teljesítményalapú ösztönzési rendszer
•  próbaidő utáni kimagasló cafeteria-juttatás
•  stabil, bejelentett munkahely, fejlődési lehetőség, képzések
•  ingyenes fogászat, kedvezményes üdülés az FKF Nonprofit Zrt. üdülőiben, mobiltelefon-előfizetésre 
kedvezményes céges flottacsomag

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

pályázatot hirdet

KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKATÁRS
munkakör betöltésére

*A beérkezett önéletrajzokat 4 hónapig kezeljük, ezt követően azokat megsemmisítjük, illetve visszaállíthatatlanul töröljük.


