
 

 

 

 

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

VÍZLÁGYÍTÓ-SÓTALANÍTÓ KEZELŐ 

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 stabil, bejelentett munkahely, közműcég vagyunk, felelősségteljes tevékenységi körrel 

• hosszú távú és kiszámítható munkalehetőséget biztosítunk 

• mert minden hónapban fix napon megkapod a fizetésed 

• azonnali munkakezdési lehetőséget biztosítunk 

• mert segítjük a betanulásod, hogy a munkakört minél jobban elsajátíthasd 

• igény esetén munkásszálón történő elhelyezésben is tudunk segíteni 

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

• előre tervezhető, három műszakos munkaidőbeosztást kínálunk 
 

Milyen feladatok várnak? 
• a vízelőkészítő berendezések szakszerű, előírás szerinti üzemeltetése lesz a feladatod 

• fontos részed lesz abban, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű póttápvíz és póthűtővíz álljon 
rendelkezésre a Hulladékhasznosító Mű működéséhez 

• felelősségteljes részed lesz abban, hogy a víz-vegyi üzemegység megfelelő üzemeltetési, kezelési, 
műveleti utasításoknak megfelelően működjön  

• ellenőrizni fogod a víz minőségét a vizsgálati módszerek, vizsgálati időpontok betartásával 

• a vizsgálati eredmények pontos dokumentálása papíralapon, illetve számítógépen is a munkaköröd 
részét képezi 
 

Mit várunk a munkakör betöltéséhez? 
• legyél együttműködő és jó csapatjátékos, hiszen az üzem működésének ez az alapja 

• alapfokú számítógépkezelői ismeretekkel rendelkezz a szükséges adminisztratív feladatok ellátásához 

• háromműszakos beosztás vállalását 

• előnyt jelent szakirányú képesítés (vegyésztechnikus, vegyipari szakmunkás) és / vagy érettségi 
megléte 
 

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 „vízlágyító-sótalanító kezelő” jelige feltüntetésével. 

 
 
  

 

 

További álláslehetőségeink elérhetők Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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