
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. munkatársat keres  

BELSŐ PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓS MUNKATÁRS 

munkakörbe 

 

 

Kik vagyunk mi? 
A BKM Nonprofit Zrt. Budapest egységes közműtársasága, amely 5 nagymúltú cég egyesülésével a főváros 
kiemelten fontos közszolgáltatásait végzi. Ennek keretében ellátjuk a távhőszolgáltatási, a köztisztasági, a 
hulladékgazdálkodási, a kertészeti és a temetkezési feladatokat, valamint kéményseprőipari szolgáltatásokat 
nyújtunk. 
 

Miért jó nálunk dolgozni?  
• mert izgalmas, változatos munkakört tölthetsz be, mely elősegíti szakmai fejlődésed 

• mert szakmai képzéseken vehetsz részt 

• mert kedvező munkaidő-beosztást kínálunk, azonnali kezdéssel 

• mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük: ösztönzési rendszer keretében jutalomban részesülhetsz 

• mert számos béren kívüli juttatásban részesülhetsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés 
elszámolása) 

• mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

• mert kedvező feltételekkel biztosítunk üdülési lehetőséget a Társaság üdülőiben 
 

Milyen feladatok várnak?  
• részt veszel a Társaság belső kommunikációs tevékenységeiben 

• frissíted és naprakészen tartod a Társaság Intranet oldalainak tartalmát és részt veszel a tématervek 
előkészítésében 

• részt veszel a közösségi média felületek menedzselésében 

• közreműködsz online és nyomtatott megjelenések előkészítésében és szerkesztésében 

• működteted a Társaság belső kommunikációs rendszereit, a belső tájékoztatásokat menedzseled (igények 
kezelése, információk terítése, dokumentálás) 

• részt veszel a cégismertető anyagok, promóciós anyagok összeállításában (prezentációk, kiadványok) 

• ellátod a munkáltatói imázsépítéssel kapcsolatos támogató feladatokat, közreműködsz a belső hírlevelek 
megszerkesztésében 

• közreműködsz és koordinálod a vállalati rendezvények lebonyolítását 

• kapcsolatot tartasz a társosztályokkal és beszállító partnerekkel 
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• rendelkezz felsőfokú szakirányú végzettséggel (kommunikáció, marketing, PR) 

• legyen releváns szakmai tapasztalatod PR és kommunikációs területen 

• használd az MS Office (Word, Excel, PowerPoint) programokat magabiztosan 

• legyen szakmai tapasztalatod vállalati belső kommunikáció szervezésében 

• legyen szakmai tapasztalatod vállalati rendezvények szervezésében 

• előny, ha rendelkezel kiemelkedő íráskészséggel  

• előny ha van közszolgáltatói vállalatnál, kiemelten budapesti közműcégnél szerzett szakmai tapasztalatod 
 

A munkavégzés helye: 
• 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 
 

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével 
küldd el részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre. 
 

 
 
 

További álláslehetőségeink elérhetők Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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