
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.  
FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divíziója munkatársat keres  

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ 

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 kertészet i 
és a temetkezési feladatokat, valamint kéményseprőipari szolgáltatásokat nyújtunk. 

 

Miért jó nálunk dolgozni?  
• mert a felelősségteljes feladatot ellátó Fővárosi Hulladékhasznosító Mű csapatához csatlakozhatsz  

• mert szakmai kihívásokban és érdekes feladatokban gazdag munkakört tölthetsz be  

• mert miután megismerted folyamatainkat, nyitottak vagyunk fejlesztési javaslataidra  

• mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük  

• mert szakmai fejlődésedet képzésekkel is támogatjuk  

• mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása, ingyenes 
fogászat és üzemorvosi szolgáltatás, üdülési lehetőség kedvező feltételekkel a vállalat üdülőiben, stb.) 

• igény esetén munkásszálón történő elhelyezést biztosítunk 

• mert jó a csapat és sportkör is van 
 

Milyen feladatok várnak? 
• irányítástechnikai feladatokat ellátásban számítanánk rád 

• irányítástechnikai fejlesztések megvalósulását fogod támogatni 

• hibakeresési és hibaelhárítási feladatok ellátása 

• működési és karbantartási leírások készítése, betartása 

• elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése a biztonságtechnikai előírások figyelembevételével 

• elvégzett javítások, karbantartások dokumentálása az IT-rendszerben 

• gépek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése, karbantartása, a biztonságos és folyamatos működés 
biztosítása 

• együttműködés más szakterületekkel a gépek, berendezések javításánál, karbantartásánál, beüzemelésénél, 
telepítésénél 
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• irányítástechnikai műszerész középfokú végzettséget vagy középfokú szakirányú műszaki végzettséget (elektronikai, 

irányítástechnikai, automatizálási), szakismeretet 

• villamosgépek karbantartásának, javításának ismeretét 

• pneumatikus rendszerek alapismeretét 

• gyengeáramú szerelésben való jártasságot 

• frekvenciaváltók, szervohajtások ismeretét 

• PLC és HMI alapfokú ismeretét 

• elektromos kapcsolási rajzolvasási tudást 

• felhasználói szintű számítógépes ismereteket 

• nyitottságot új gépek, technológiák megismerésére 

• pontos, precíz, megbízható munkavégzést 

• jó együttműködési készséget 

• előny az erőművi gyakorlat  

• előny az angol/német nyelvtudás 
 

A munkavégzés helye: 
• Fővárosi Hulladékhasznosító Mű, 1151 Budapest, Mélyfúró út 10-12. 

 

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy fényképes önéletrajzodat küldd el részünkre a 
karrier@fkf.hu e-mail címre, a tárgyban „irányítástechnikai műszerész” jelige feltüntetésével. 

 
  

 

 

További álláslehetőségeink elérhetők Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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