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VELÜNK
FENNTARTHATÓ A JÖVŐ. 

 

CSATLAKOZZ TE IS!
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen
Működő Nonprofit Részvénytársaság
 

 
 pályázatot hirdet

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelési Központ műhelyvezetői
 munkakör betöltésére

       
   

             
        

   

 

            
   

        

 
 

    
   
   

          
  

        
   

     

         
       

        
      

JELENTKEZZ MOST!
FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ:
karrier@fkf.hu vagy postai úton: 1439 Bp., Pf. 637

  

Tárgy: „PRHK műhelyvezető”
          

 

         TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:      www.fkf.hu     |   +36 30 277 7115

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

FELADATOK:
•  az irányítása alatt álló csoport folyamatos és akadálytalan üzemeltetése
•  a műhelyhez tartozó munkafolyamatok koordinálása, ellenőrzése
•  az Üzem állományába tartozó munkagépek és célgépek üzemeltetésének, karbantartásának, javításának koordinálása, ellenőrzése
•  időszakos hatósági vizsgák betartása és az azokra való felkészítés elvégeztetése
•  a karbantartási tevékenységhez szükséges alkatrész- és szolgáltatás beszerzési feladatainak elvégzése (indítódokumentumok elkészítése, 
részvétel az eljárásokban, eljárások értékelése)
•  a lerakó célgép-állományának megújításához szükséges beszerzési, közbeszerzési eljárások tervezése, indítódokumentumainak 
elkészítése, részvétel az eljárásban, értékelésben
•  a beszerzett célgépek átvétele, üzembe helyezése
•  az elhasználódott gépállomány hasznosítási eljárásainak indítása
•  a csurgalékvíz-tisztító berendezés napi üzemképességének biztosítása, meghibásodás esetén a hibaelhárítás koordinálása
•  a csurgalékvíz-tisztító berendezéshez a szükséges anyagok, vegyszerek, vegyszermennyiségek, a csurgalékvíz elszállíttatásának 
megszervezése
•  a lerakón telepített depóniagázhoz tartozó rendszerek napi üzemképességének biztosítása, karbantartatása (gázfáklya, gázmotoros 
kiserőmű, gázgyűjtő-rendszer, stb.)
•  üzemvezetői helyettesítési feladatok ellátása

AMIT KÉRÜNK:
•  minimum gépész technikusi végzettség
•  legalább 5 éves releváns vezetői gyakorlat
•  felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office – kiemelten Excel)
•  jó kommunikációs és szervezőkészség
•  B kategóriás jogosítvány (munkavégzéshez szükséges)

AMIT KÍNÁLUNK:
•  évente fejlesztett munkabér
•  bérpótlékok, jutalmak, teljesítményalapú ösztönzési rendszer
•  próbaidő után kimagasló cafeteria-juttatás 
•  céges mobiltelefon biztosítása, valamint mobiltelefon-előfizetésre kedvezményes céges flottacsomag
•  ingyenes fogászat, kedvezményes üdülés az FKF Nonprofit Zrt. üdülőiben
•  jó csapat, ingyenes vállalati rendezvények, sportkör

ELŐNYT JELENT:
•  munkagépekkel/nehéz-földmunkagépekkel kapcsolatos feladatok ellátása
•  közbeszerzésekben való részvétel
•  hulladéklerakós tapasztalat

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
•  Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (Pusztazámor)

JELENTKEZÉS MÓDJA:
•  Fényképes szakmai önéletrajzát karrier@fkf.hu e-mail címre, tárgyban az „PRHK műhelyvezető” jelige feltüntetésével és bérigény
 megjelölésével kérjük elküldeni


