
 

 

 

 

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 bővítheted tapasztalataidat a különböző IP alapú megoldások széles skáláján, de akár a szerverek 
üzemeltetésében is részt vehetsz  

• mert szakmai képzéseken vehetsz részt  

• mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük: negyedévente a teljesítményedtől függően pénzbeli juttatást 
kaphatsz  

• 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?  
• részt veszel a hálózati infrastruktúra üzemeltetésében: tűzfalak, routerek, switchek, WiFi és VPN megoldásokat 

érintően (elsősorban, de nem kizárólag, Cisco gyártmányú rendszerekkel kell dolgoznod)  

• megoldod és a jegyrendszerben dokumentálod a beérkező hálózati konfigurációs igényeket  

• ellenőrzöd hálózati eszközeink működését, karbantartási és fejlesztési javaslatokon dolgozol  

• közreműködsz az általunk használt IP adatátviteli hálózatok tervezésében és azok fejlesztésében  

• részt veszel futó projektjeinkben, mint például az adatközponti hálózati infrastruktúra konszolidációja, vagy a 
központi és kirendeltségi hálózati infrastruktúra revíziója, egységesítése 

 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• rendelkezz műszaki felsőfokú végzettséggel  

• előny, ha van legalább 2 év szakmai tapasztalatod hálózatüzemeltetési területen  

• legyél tisztában az IP alapú kommunikáció alapvető építőelemeivel, felépítésével és működésével  

• ne félj a változtatástól, de gondold végig annak lehetséges hatásait  

• legyél rugalmas és nyitott az új ismeretek befogadására  

• ismerd valamely Cisco nagyvállalati megoldást (pl. Catalyst, ASA, IOS)  

• soros konzollal és a parancssoros képernyővel dolgozunk, ez vár Rád is  

• érts meg angol nyelvű szakmai anyagokat, dokumentációkat  

• legyél kreatív, megoldásorientált és csapatjátékos  

• előny, ha foglalkoztál vezetékes, vezeték nélküli és szélessávú technológiákkal  

• előny, ha jól elboldogulsz Linux és Windows környezetben is  

• előny, ha ismered az ITIL ajánlásait, esetleg vizsgával is rendelkezel  

• előny, ha „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel  

• előny, ha nagyvállalati, multinacionális cégnél szereztél tapasztalatot  

• előny, ha tudsz ügyeletet vállalni 
 

A munkavégzés helye: 
• Budapest, XI. 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. 
 

mailto:allas@fotav.hu
https://www.budapestikozmuvek.hu/karrier

