
 

 

 

 

 

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

VEGYÉSZ FÜGGETLENÍTETT CSOPORTVEZETŐ 

(HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ) 

 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 kiemelten felelősségteljes szakmai feladat Budapest Hulladékhasznosító Művének csapatát erősíteni 

szaktudásoddal 

• mert a HUHA Mű-n belül sokféle műszaki technológiát ismerhetsz meg, amire csak kevés szervezetnél van 
lehetőség 

• 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 stb.) 
 

Milyen feladatok várnak? 
• a Hulladékhasznosító Mű Víz-vegyi üzemegység vezetőjét fogod szakmai munkáddal támogatni 

• a HHM Víz-vegyi üzemegység berendezéseinek operatív üzemeltetési, karbantartási, fejlesztési feladataiban 
fogsz részt venni 

• az üzemegység anyag-, eszköz- és szolgáltatásbeszerzési, valamint közbeszerzési folyamatait fogod 
szakmailag támogatni, előkészíteni 

• műszaki leírásokat fogsz összeállítani 

• részt veszel az üzemegység beruházásainak és karbantartási feladatainak tervezésében 

• az üzemegység fejlesztési projektjeit előkészíted, majd a kivitelezésüket ellenőrzöd 

• üzemelteted és fejleszted a Hulladékhasznosító Mű vízelőkészítő rendszerét 

• feladatod lesz a technológiai vegyszermennyiségi igények kellő időben való továbbítása beszerzés céljából, 
az anyag átvétele, minőségének ellenőrzése, tárolása, nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos 
adatszolgáltatások összeállítása  

• berendezésekre lebontott éves karbantartási tervet készítesz majd. A karbantartási, javítási igényeket 
továbbítod a társüzemegységek felé. Az elvégzett munkák átvételénél aktívan közreműködsz 
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• rendelkezz vegyészmérnöki végzettséggel  

• üzemi körülmények között minimum 3-5 év szakmai gyakorlatot  

• csapatmunkára való képességet 
 

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

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy fényképes önéletrajzodat küldd el részünkre 
az allas@fotav.hu e-mail címre, a tárgyban „vegyész függetlenített csoportvezető HUHA Mű” jelige 
feltüntetésével. 

 
 
 
 

További álláslehetőségeink elérhetők Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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