
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. munkatársat keres  

TOBORZÓ 

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 itt tényleg egy fiatalos, inspiráló csapatba kerülhetsz, ahol együtt haladunk és nem hagyunk magadra 

• mert fejlődésed érdekében támogatjuk, hogy képzéseken vegyél részt 

• mert az általunk kínált munkarend lehetővé teszi a szabadidőd rugalmasabb beosztását a hétköznapokon 

• mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása) 

• mert kedvező feltételekkel biztosítunk üdülési lehetőséget a Társaság üdülőiben 

 

Milyen feladatok várnak?  
• aktívan részt veszel a toborzásokban, előszűrésben a HR generalisták támogatójaként (fizikai és szellemi 

munkakörökben) 

• kiválasztod a megfelelő hirdetési csatornákat, összeállítod a keresési profilt, egyezteted a vezetővel vagy a 
HR generalistával a hirdetések szövegét és feladod az álláshirdetéseket 

• telefonos és/vagy személyes formában előszűröd a jelölteket 

• időpontot egyeztetsz a jelöltekkel és megszervezed az interjúkat 

• szükség szerint részt veszel az interjúkon a vállalat egyes telephelyein és kiértékeled a jelentkezőket 

• teljes körűen ellátod a toborzással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat 

• előkészíted és segíted az új belépők munkába állását 

• részt veszel állásbörzéken/nyílt napokon 

• részt veszel a kiválasztáshoz kapcsolódó HR projektekben 

 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• középfokú végzettséget 

• néhány év szakmai tapasztalatot 

• Microsoft Office programok magabiztos használatát 

• legyél jó szervező 

• szóbeli kommunikációd legyen kiemelkedő 

• legyél nyitott, proaktív személyiség 

• ne ijedj meg a dokumentációs feladatoktól 

• előny, ha HR tanulmányokkal rendelkezel 

• előny, ha van nagyvállalati környezetben szerzett tapasztalatod 

 

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. 
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