
 
 

 
 

A 
SolServices Kft. 

Pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére: 

Kivitelező villamosmérnök 
A SolServices Kft. a fenntarthatóság kritériumait és a jövő modern hazai energiaiparának 
fejlesztési célkitűzéseit szem előtt tartva dolgozik a megújuló energiaforrásokon alapuló 

energiatermelés elterjesztésén. Multinacionális projektcsapatunkba keresünk olyan 
villamosmérnököt, aki elkötelezett a megújuló energia hasznosítási projektek iránt. A sikeres 

pályázónak magasszintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie, mivel feladatait többnyire angol 
nyelvi környezetben kell ellátnia. 

 
Főbb feladatok, munkák: 

• NAF/KÖF kivitelezési feladatok felügyelete és ellenőrzése az alállomás, a légvezetékek 
és földkábelek, valamint az erőmű építése során 

• NAF/KÖF villamossági munkák kivitelezési tervekkel összhangban történő 
végrehajtása 

• NAF/KÖF villamossági munkák magas minőségű kivitelezése, összhangban mind a 
magyar, mind a nemzetközi szabványokkal 

• Feladatlista elkészítése a tervek alapján, a NAF/KÖF építési munkákra vonatkozó 
nemzetközi és magyar szabványok figyelembevételével 

• A NAF/KÖF kivitelezői feladatokat végző alvállalkozó munkájának felügyelete a 
terepen, valamint jelentés készítése a felettesek számára 

• A feladatleírástól vagy tervektől való eltérések jelentése 
• Az építési szakasz során az alvállalkozó kérdéseinek megválaszolása, konzultálva az 

építési munkavezetővel 

 
Az álláshoz tartozó elvárások: 

• Szakirányú B.Sc. fokozatú villamosmérnöki végzettség (lehetőleg a magyar egyetemek 
egyikének diplomájával) 

• Érvényes B kategóriás jogosítvány 
• Angol és magyar nyelv magasszintű ismerete 

A megfelelő jelölt: 
• Érdeklődik a megújuló energiaforrások iránt 
• Jó csapatjátékos, jól együttműködik az építési munkavezetővel és a műszaki vezetővel 
• Jó kommunikációs készséggel rendelkezik 
• A munkához való hozzáállása proaktív és rugalmas 

 
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• Szakirányú M.Sc. végzettség 
• Bármilyen releváns szakmai tapasztalat 
• Szolnok vagy Szolnok környéki lakó- vagy tartózkodási hely megléte vagy szolnoki 

tartózkodási hely létesítésének vállalása a projekt időtartamára 

 
  



Amit kínálunk: 
• Átfogó képzési lehetőségek a megújuló energia terén 
• Versenyképes jövedelem 
• Felelősségteljes, önálló munka 
• Fiatalos, lendületes csapat 
• Kellemes multinacionális és nemzetközi munkakörnyezet 

 
Szükséges tapasztalat: 

• Pályakezdő/friss diplomás 

 
Szükséges végzettség: 

• Főiskola 

 
Szükséges nyelvtudás: 

• Angol (Felsőfok/tárgyalóképes szint) és Magyar (Anyanyelvi szint) 

 
Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 

 
Egyéb juttatások: 

• Szakmai tréningek 

 
Munkavégzés helye: 

• Szolnok 
 
Jelentkezni az andrea.szalai@solservices.hu email címre küldött angol és magyar nyelvű 
fényképes önéletrajzzal lehet. 
 
 
Budapest, 2021. szeptember 1. 
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