
 

 

 

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

KOCKÁZATKEZELÉSI 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 tölthetsz be 

• mert folyamatos szakmai fejlődésre van lehetőség szakmai továbbképzéseink által 

• mert versenyképes 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?  
• részt veszel a kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályozó dokumentumok elkészítésében, aktualizálásában 

• részt veszel a kockázatkezelési munkacsoport működtetésében; együttműködsz a kockázatkezelési munkacsoport 
tagjaival 

• elkészíted és aktualizálod a kockázatkezelési tevékenységet végző munkavállalók megbízásait, tevékenységi 
leírásait, vagy a munkaköri leírásuk kiegészítésére vonatkozó iránymutatásokat 

• strukturált interjúkat, ötletbörzéket bonyolítasz le az egyes kockázatfelmérési eljárásoknak megfelelően a 
szakterületek kockázatainak felméréséhez     

• szakmai támogatást nyújtasz az illetékes szakterületek kockázatkezeléséhez  

• vezeted a társasági szintű kockázatnyilvántartást a kockázatkezelési tevékenységet végző szakterületi 
munkavállalók adatszolgáltatása alapján 

• nyomon követed a kockázatok kezelésére hozott további kontroll intézkedéseket  

• a folyamatos monitoring tevékenység részeként az időszakos kockázatkezelési jelentéseket előkészíted 

• közreműködsz a kockázatkezelésben részt vevő munkavállalók képzésének szervezésében, elkészíted a 
képzésükhöz tartozó oktatási segédanyagot 

• közreműködsz az üzletmenet-folytonosság tervezés hatóköréhez tartozó üzleti hatáselemzés és kockázatfelmérés 
végzésében, a meglévő üzleti hatáselemzések szükség szerinti, valamint időszakos felülvizsgálatában 

 

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

• legalább 1 éves szakmai tapasztalatot 

• felhasználói szintű számítógépes ismereteket  

• precíz és pontos munkavégzést 

• együttműködést team és projekt szinten 

• proaktivitást 

• kiváló szervezőkészséget 

• kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készséget 

• határozott fellépést 

• terhelhetőséget és magasfokú problémamegoldó képességet 
 

A munkavégzés helye: 
• Budapest  

 

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

