
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.  
Technológia- és célgép igazgatósága munkatársat keres  

GÉPJÁRMŰSZERELŐ 

munkakörbe 

 

Kik vagyunk mi? 
Mi a BKM Nonprofit Zrt.-ben a fővárosunkért és annak lakóiért dolgozunk – nap mint nap. Jelen vagyunk a lakosok mindennapi 

életében; ellátjuk a köztisztasági, a hulladékgazdálkodási, a távhőszolgáltatási, a kertészeti és a temetkezési feladatokat, valamint 

országos szinten nyújtunk kéményseprőipari szolgáltatásokat. Csatlakozz hozzánk Budapest fejlődéséért! 

 

Miért jó nálunk dolgozni?  
• stabil munkahelyet biztosítunk számodra 

• fejlődési és képzési lehetőséget biztosítunk 

• azonnali munkakezdést és kedvező munkaidőbeosztást ajánlunk neked 

• próbaidő után kimagasló cafeteria-juttatásban részesítünk 

• kedvező feltételekkel üdülési lehetőséget biztosítunk a Társaság üdülőiben 

• törődünk a kollégáink fizikai és mentális egészségével (üzemorvosi szolgáltatás, sportkör, ingyenes társasági 
rendezvények) 

• minden munkavállalóra élet- és balesetbiztosítást kötünk 

• támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségeit 

• gyermekes kollégáink számára iskolakezdési támogatást biztosítunk 
 

Milyen feladatok várnak?  
• feladataid közé fog tartozni a járművek és célgépek javítása, karbantartása 

• járműdiagnosztika 

• alkatrészek javítása és részegységeinek felújítása 

• munkagépek szerkezeti és hidraulikus rendszerének javítása 

• járművek hatósági vizsgára való felkészítése 

• továbbá az anyagszükséglet felmérése, előkészítése 
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• szakirányú szakmunkás bizonyítványt 

• „B” kategóriás gépjárművezetői engedélyt 

• rugalmasságot, terhelhetőséget 

• precíz munkavégzést 

• tanulásra való képességet és hajlandóságot 
 

Mi jelent előnyt kiválasztásod során? 
• haszonjárművek, munkagépek és targoncák javításában szerzett gyakorlat 

• targoncavezetői engedély 

• rakodógép-kezelői engedély 

• „C” kategóriás gépjárművezetői engedély 

• klímajavító tanfolyamon szerzett végzettség 

• hidraulikai rendszer ismerete 
 

A munkavégzés helyei: 
• 1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/A VAGY 

• 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. VAGY 

• 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 119-121. VAGY 

• 1211 Budapest, Szállító utca 2. 
 

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével küldd el részünkre 
a karrier@fkf.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük tüntesd fel: „gépjárműszerelő”, és jelöld meg a választott telephelyet. 
Ha kérdésed lenne, keress minket bizalommal ezen a telefonszámon: +36 30 277 7115 

 
 

 
 
 

További álláslehetőségeink elérhetők Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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