A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.
Fejlesztési és beruházási igazgaztósága munkatársat keres

PROJEKTMENEDZSER
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 nálunk összetett munkakört fogsz ellátni; műszaki feladatok mellett, sokat fogsz szervezni, koordinálni,
munkaterületekre kijárni
mert fővállalkozói beruházói oldalt fogod képviselni, ahol láthatod megvalósulni a műszaki projekteket
mert egy cégen belül sokféle műszaki technológiát ismerhetsz meg, amire csak kevés szervezetnél van lehetőség
mert itt tényleg egy fiatalos, inspiráló csapatba kerülhetsz, ahol a csapat együtt halad és nem hagy magadra
mert az általunk kínált munkarend lehetővé teszi a szabadidőd rugalmasabb beosztását a hétköznapokon
mert fővárosi projektek előkészítésében veszel részt
mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük (a vezetőd negyedévente értékeli a teljesítményedet, így a
fizetésed mellé 3 havonta pénzbeli juttatást kaphatsz)
mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz

Milyen feladatok várnak?
•
•
•
•
•
•
•

te fogod végig koordinálni az adott műszaki projekt beruházási folyamatait a projekt előkészítésétől egészen a
megvalósulásig
a beruházási projektek műszaki és gazdasági kontrollja és követése a te feladatod lesz
közbeszerzési eljárásokon fogod a projekteket műszaki oldalról képviselni
a kivitelezések alatt folyamatosan ellenőrzöd az alvállalkozóinkat, a projekt haladását
költség és ütemtervet fogsz készíteni és megvizsgálod a projekt gazdasági optimumát
műszaki átadás-átvételeken fogsz részt venni, ahol az adott projektdokumentációt véleményezed és ellenőrzöd
a projektek megvalósulásához szükséges hatósági engedélyek beszerzésében veszel részt

Mit várunk a munkakör betöltéséhez?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gépészmérnök, vagy villamosmérnök, vagy műszaki menedzser, vagy építő mérnök végzettséggel rendelkezz
legyen néhány év szakmai tapasztalatod
jó szervező legyél, aki lendületesen képes a projekteket előremozdítani
legyél kitartó a hosszadalmas és sokszor monoton projektelőkészítő folyamatok ügyintézésében
legyen jó fellépésed, határozott kommunikációd
ne ijedj meg a dokumentációs feladatoktól sem
a műszaki mellett nem idegen tőled a gazdasági megközelítés sem
előnyt jelent, ha menedzseltél és koordináltál már projekteket
előny, ha részt vettél infrastrukturális, technológiai fejlesztésekben, közműfejlesztésekben, városi környezetben

A munkavégzés helye:
•

1116 Budapest, 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.

