
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. munkatársat keres  

HÁLÓZATI RENDSZERMÉRNÖK  

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, ahol használhatod szakmai ismereteidet különböző hálózati 

eszközök és megoldások terén  

• mert szakmai képzéseken vehetsz részt  

• 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 a betanulási időszakot követően heti 2 nap home office-t biztosítunk 

• mert kedvező feltételekkel biztosítunk üdülési lehetőséget a Társaság üdülőiben 

 

Milyen feladatok várnak?  
• üzemelteted a vállalatirányítási alkalmazások informatikai infrastruktúra-elemeit és háttér-informatikai 

szolgáltatásokat adminisztrálsz  

• nagyvállalati HPE (x86) kiszolgálókat, tárolómegoldásokat üzemeltetsz  

• Oracle virtualizációs megoldást, Oracle v11-12 adatbázist, nagyvállalati Linux operációs rendszereket 
adminisztrálsz  

• nagyvállalati adatmentési megoldásokat végzel  

• felügyeled a fenti erőforrásokat monitoring megoldásokkal  

• dokumentálod a változásokat, fejlesztéseket  

• együttműködsz az L3 szakértői támogatási háttérrel  

• részt veszel az alkalmazásrendszerek klónozásában (Oracle EBS; Libra6)  

• támogatod az alkalmazásüzemeltetési területet  

• részt veszel futó projektjeinkben, mint például az adatmentési háttér optimalizációja, adatközponti elemek 
költöztetése 

 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• rendelkezz szakirányú képesítéssel  

• legyen minimum 2 év tapasztalatod hálózatüzemeltetési területen  

• ismerd alaposan a TCP/IP-hálózatokat, és a leggyakrabban használt hálózati protokollokat  

• legyen gyakorlati tapasztalatod aktív eszközök, vezetékes és WIFI-hálózatok, VOIP-rendszerek konfigurálásában 
és üzemeltetésében  

• legyél csapatjátékos és jó problémamegoldó  

• rendelkezz „B” kategóriás jogosítvánnyal  

• előny, ha van főiskolai/egyetemi végzettséged  

• előny a CCNA-minősítés  

• előny, ha vannak LINUX-ismereteid  

• előny, ha van tűzfalüzemeltetési ismereted  

• előny, ha megértesz angol nyelvű szakmai anyagokat, dokumentációkat  

• előny, ha nagyvállalati, multinacionális cégnél szereztél tapasztalatot 
 

A munkavégzés helye: 
• Budapest, VIII. kerületi irodánk 

 

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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