
 

 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.  
Kockázatkezelési és vizsgálati osztálya munkatársat keres  

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉS ÜZLETMENET-

FOLYTONOSSÁGI REFERENS  

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 hosszú távú, biztos álláslehetőséget kínálunk 

• mert izgalmas, szakmai kihívásokban és érdekes feladatokban gazdag munkakört töltesz be 

• mert versenyképes a juttatási csomagot biztosítunk 

• mert számos béren kívüli juttatás közül lehet választani 

• mert lehetőség van egy befogadó, dinamikus, szakmailag nagy tapasztalattal rendelkező csapat munkájában részt venni 
 

Milyen feladatok várnak?  
• közreműködsz a kockázatok összegyűjtésében, a társasági szintű kockázati nyilvántartás vezetésében és folyamatos 

frissítésében az illetékes szakterületek, kockázatkezelési tevékenységet végző munkavállalók adatszolgáltatása alapján 

• nyomon követed a kockázatkezeléssel kapcsolatos, szakterületek által meghatározott további kontroll intézkedéseket 

• részt veszel a kockázatkezelési folyamat monitoringjához kapcsolódó jelentések előkészítésében 

• részt veszel az üzletmenet-folytonossági tervezéshez kapcsolódó tevékenységek összehangolására irányuló koncepció 
kidolgozásában. 

• részt veszel az üzletmenet-folytonosság tervezésre vonatkozó belső szabályozó dokumentum elkészítésében, aktualizálásában  

• koordinálod az üzletmenet-folytonossági tervek elkészítését és karbantartását.  

• elvégzed az üzletmenet-folytonosság tervezés hatóköréhez tartozó üzleti hatáselemzést és kockázatfelmérést, illetve szükség 
szerint, valamint időszakosan felülvizsgálod a meglévő üzleti hatáselemzéseket, kockázatfelméréseket 

• részt veszel az éves üzletmenet-folytonossági tervezés tesztelési programjának kidolgozásában, illetve a tervek tesztelésének 
koordinációjában 

• összegyűjtöd, nyilvántartod és tárolod az üzletmenet-folytonossági tervek tesztelési dokumentációját 

• elemzed a bekövetkezett üzletmenet folytonossági eseményeket és szükség szerint kezdeményezed az üzletmenet 
folytonossággal kapcsolatos dokumentumok módosítását  

• nyilvántartást vezetsz a bekövetkezett üzletmenet-folytonossági eseményekről az érintett szakterületek jelzése alapján   

• összefoglaló jelentést készítesz a vállalati üzletmenet-folytonossági tevékenység monitoringjának részeként az adott évben 
bekövetkezett üzletmenet-folytonossági eseményekről  

• közreműködsz az üzletmenet-folytonossági tervek karbantartásáért felelős munkavállalók képzésének szervezésében és 
lebonyolításában  

• közreműködsz az üzletmenet-folytonossági tevékenységben részt vevő személyek képzéséhez kapcsolódó oktatási 
segédanyagok elkészítésében  
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• felsőfokú végzettséget (közgazdasági/műszaki/informatikus)   

• legalább 1 éves szakmai tapasztalatot 

• felhasználói szintű számítógépes ismereteket 

• precíz és pontos munkavégzést 

• kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készséget 

• határozott fellépést 

• terhelhetőséget és magasfokú problémamegoldó képességet 
 

A munkavégzés helye: 
• Budapest XI. kerület, 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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