
 

 

 

 

A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója 
munkatársat keres  

GÉPJÁRMŰVEZETŐ (HULLADÉKSZÁLLÍTÁS) 

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 izgalmas, szakmai kihívásokban és érdekes feladatokban gazdag munkakört tölthetsz be 

• mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük (a vezetőd havonta értékeli a teljesítményedet, így a 
fizetésed mellé pénzbeli juttatást kaphatsz) 

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

• mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

• mert van lehetőség munkásszállásunkon helyet igényelni 

 

Milyen feladatok várnak? 
• hulladékgyűjtő jármű kezelése 

• a lakossági, utcai és intézményi hulladék elszállítása 

• a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek tartályainak ürítése, és a mellé rakott hasznosítható hulladék 
összeszedése, elszállítása, a zöld hulladék begyűjtése 

• lomtalanítás elvégzése 
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• „C” kategóriás jogosítvány 

• legalább PÁV III alkalmassági, Digitális vezetői engedély 

• GKI kártya (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) 

• adott gépcsoportra hatályos gépkezelő jogosítvány (OKJ + hatósági vizsga), amely a próbaidő után a 
BKM Nonprofit Zrt. költségén megszerezhető 

• pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 4:00 és 5:00 között) 
 

A munkavégzés helye: 
• JK1 - Budai hulladékszállítási Üzem, 1037 Budapest, Testvérhegyi út 10/a 

• JK2 - Észak-pesti hulladékszállítási Üzem, 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 117-119. 

• JK3 - Dél-pesti hulladékszállítási Üzem, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. 

• JK4 - Szelektív hulladékszállítási Üzem, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. 
 

Jelentkezés: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével 
küldd el részünkre a karrier@fkf.hu e-mail címre. A tárgyban jelöld meg a telephely kódját (JK1, JK2, JK3, 
JK4), ahol dolgozni szeretnél! 

 
 
 

 

 
 
 

További álláslehetőségeink elérhetők Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
 

mailto:karrier@fkf.hu
https://www.budapestikozmuvek.hu/karrier

