
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.  
Munka- és tűzvédelmi osztálya munkatársat keres  

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI SZAKEMBER  

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 a jó teljesítményt évente több alkalommal ösztönző kifizetésekkel ismerjük el 

• mert próbaidő után kimagasló cafeteria-juttatást tudunk biztosítani 

• mert lehetőség van egy stabil, nagy múltú, ugyanakkor dinamikusan megújuló nagyvállalati 
környezetben dolgozni 

 

Milyen feladatok várnak?  
• a társaság munka- és tűzvédelmi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges tevékenységek ellátása 

• a társaság szakterületi vezetőinek támogatása a szakterületüket érintő munka- és tűzvédelmi 
feladatainak ellátásában 

• a társaság munkavállalóinak, illetve a szerződéses partnereinek munkavégzése során a munka- és 
tűzvédelmi követelmények teljesülésének ellenőrzése, illetve a követelmények érvényre juttatása 

• az elvégzett tevékenységekkel kapcsolatos dokumentálási feladatok ellátása  

 
Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 

• középfokú műszaki (elsősorban gépész, villamos, építő, vagy építész) végzettséget 

• legalább munkavédelmi előadói szakképesítést 

• legalább tűzvédelmi előadói szakképesítést 

• legalább 5 év munka- és tűzvédelmi területen szerzett tapasztalatot, ezen belül kiemelten építőipari 
kivitelezési ismereteket, valamint kivitelezési tevékenységek munka- és tűzvédelmi szempontú 
ellenőrzésben szerzett gyakorlatot 

• munka- és tűzvédelmi jogszabályok esetében naprakész ismereteket 

• „B” kategóriára érvényes vezetői engedélyt, gépjárművezetői gyakorlatot 

• előny a felsőfokú munkavédelmi és/vagy felsőszintű tűzvédelmi szakképesítés 

• előny a tervezői és kivitelezői biztonsági és egészségvédelmi (BE) koordinátori feladatok ellátásában 
szerzett gyakorlat 

• előny a jó kommunikációs készség, valamint az együttműködési készség 

• előny, ha valaki jó csapatjátékos, de ugyanakkor képes az önálló munkavégzésre 
 

A munkavégzés helye: 
• Budapest teljes területére kiterjedő munkavégzés (irodai munkavégzés a XI. kerület Kalotaszeg utcában 

történik) 
 

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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