
 

 

 

 

 

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

TÁVVEZETÉKI MŰVEZETŐ 

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 kiemelt közműfeladatot ellátó csapatunkat fogod erősíteni szaktudásoddal, 

• mert nálunk összetett, dinamikus munkakört fogsz ellátni; a műszaki feladatok mellett sokat fogsz szervezni, 
koordinálni, munkaterületekre kijárni 

• mert stabil és kiszámítható közműszervezet vagyunk 

• mert mi csapatban dolgozunk és számíthatunk egymásra 

• 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 (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása, 
ingyenes fogászat és üzemorvosi szolgáltatás, üdülési lehetőség kedvező feltételekkel stb.) 

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

Milyen feladatok várnak? 
• a távvezetéki művezetőség alá tartozó szerelő kollégák szakmai és személyi irányítása, munkájuk 

szervezése, mennyiségi és minőségi ellenőrzése 

• a távvezetéki technológia üzemeltetésének, a megelőző, karbantartó és diagnosztizáló tevékenység napi 
koordinálása, irányítása 

• távvezetéki meghibásodás esetén a hibaelhárítás megszervezése, koordinálása 

• az egyes szakmai, technológiai munkafolyamatok tipizálása, szervezése, utánkövetése 

• a hőszolgáltatási tevékenységre visszavezethető panaszok, meghibásodások számának csökkentése 
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• fűtésszerelő szakmunkás végzettséget, vagy OKJ-s bizonyítványt 

• legalább 2 év épületgépészeti és/vagy üzemeltetési területen szerzett gyakorlatot 

• felhasználói szinten tudd kezelni az MS Office alkalmazásokat 

• „B” kategóriás jogosítványt 

• motiváljon, ha nagy felelősséggel járó feladatot láthatsz el 

• dinamikus, pörgős személyiséget 

• jó együttműködést a kollégáiddal és a társszervezetekkel 

• a felmerülő problémák hatékonyan kezelését 

• jó szervező-, koordináló- és irányítókészséget 

• előnyt jelent, ha épületgépész technikus végzettséggel rendelkezel 

• előny, ha van tapasztalatod emberek koordinálásában és vezetésében 

• előny jelent, ha rendelkezel közműtapasztalattal 
 

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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