
JELENTKEZZ MOST! 
FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ:

karrier@fkf.hu vagy postai úton: 1439 Bp., Pf. 637
Tárgy: „Köztisztasági gépjárművezető”

A TÁRGYBAN JELÖLD MEG A TELEPHELY KÓDJÁT (JK1, JK2, JK3, JK4), AHOL DOLGOZNI SZERETNÉL!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  

www.fkf.hu 
+36 30 277 7115

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

  

LEGYÉL A CSAPATUNK TAGJA!

FELADATOK:
• hulladékgyűjtő jármű kezelése
• a lakossági, utcai és intézményi hulladék elszállítása
• a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek tartályainak ürítése, és a mellé rakott hasznosítha• a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek tartályainak ürítése, és a mellé rakott hasznosítha-
tó hulladék összeszedése, elszállítása, a zöld hulladék begyűjtésetó hulladék összeszedése, elszállítása, a zöld hulladék begyűjtése
• a lakossági, intézményi és gazdálkodó szervezeti szelektív hulladék elszállítása• a lakossági, intézményi és gazdálkodó szervezeti szelektív hulladék elszállítása
• lomtalanítás elvégzése

AMIT KÉRÜNK:
•  „C” kategóriás jogosítvány
•  legalább PÁV III, Digitális vezetői engedély
•  GKI kártya (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány)
•  adott gépcsoportra hatályos gépkezelő jogosítvány (OKJ + hatósági vizsga), amely a 
próbaidő után az FKF Nonprofit Zrt költségén megszerzendő
•  pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 4:00 és 5:00 között)

AMIT KÍNÁLUNK:
•  kiemelkedő jövedelem  •  kiemelkedő jövedelem  
•  évente fejlesztett munkabér
•  bérpótlékok, jutalmak, teljesítményalapú ösztönzési rendszer
•  próbaidő utáni kimagasló cafeteria-juttatás
•  kedvező munkaidő-beosztás, azonnali munkakezdés
•  stabil, bejelentett munkahely, fejlődési lehetőség, képzések, karrierépítési lehetőség 
pályakezdők részére is
•  igény esetén munkásszálló 
•  ingyenes fogászat, kedvezményes üdülés az FKF Nonprofit Zrt. üdülőiben, 
mobiltelefon-előfizetésre kedvezményes céges flottacsomag
•  jó csapat, ingyenes társasági rendezvények, sportkör

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
•  JK1 - Budai hulladékszállítási Üzem,1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/a.
•  JK2 - Észak-pesti hulladékszállítási Üzem, 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 117-119.
•  JK3 - Dél-pesti hulladékszállítási Üzem, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
•  JK4 - Szelektív hulladékszállítási Üzem, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

pályakezdők részére is
•  igény esetén munkásszálló 
•  ingyenes fogászat, kedvezményes üdülés az FKF Nonprofit Zrt. üdülőiben, 
mobiltelefon-előfizetésre kedvezményes céges flottacsomag
•  jó csapat, ingyenes társasági rendezvények, sportkör

A FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ NONPROFIT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

pályázatot hirdet

KÖZTISZTASÁGI GÉPJÁRMŰVEZETŐ
(hulladékos ágazat)

munkakör betöltésére


