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A MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. az Országos 

Diszpécser Szolgálathoz munkatársat keres az alábbi pozícióba: 

 
HÁLÓZATKEZELŐ DISZPÉCSER 

 
FELADATOK: 

• Együttműködés a rendszerirányító diszpécserekkel, az operatív üzemviteli irányítókkal és a 

helyi  üzemviteli szolgálatokkal, 

• A MAVIR tulajdonú hálózati berendezések távfelügyelete, távkapcsolása, 

• Az átviteli hálózati transzformátorok segédüzemének, tercier oldali berendezéseinek 

távfelügyelete, távkapcsolása, 

• Az átviteli hálózati alállomások központi váltakozó áramú segédüzemi berendezéseinek 

távfelügyelete, távkapcsolása, 

• Az átviteli hálózati alállomásokon helyszínen végzett kapcsolási műveletek irányítása, 

• A kezelési körébe tartozó készülékek, berendezések üzemkészség jelzéseinek és adatainak 

folyamatos ellenőrzése, 

• A villamosenergia-rendszer üzemviteli és üzemzavari automatikáinak folyamatos felügyelete, 

élesítése/bénítása, beállításuk változtatása, 

• A szakmai tudást szolgáló folyamatok karbantartása, fejlesztése. 

 

 
 

ELVÁRÁSOK:  

• Erősáramú villamosmérnök (BSc) végzettség, 

• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, 

• Precizitás, pontosság, önálló munkavégzés, 

• Jó kommunikációs készség, 

• Terhelhetőség, erős figyelemösszpontosítással végzett munkára való alkalmasság, 

• Megszakítás nélküli, napi 12 órás munkarendben történő foglalkoztatás vállalása. 

 

 
 

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT: 

• Villamos energia iparági – alállomás üzemeltetési – tapasztalat, 

• Villamosmű-kezelői vizsga, 

• Angol nyelv középfokú ismerete. 

 

 

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

• Budapest III. kerület Anikó u. 4. 

 

 

 

http://www.mavir.hu/
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MUNKAVISZONY JELLEGE:  

• 1 éves határozott, a sikeres diszpécseri vizsgát követően határozatlan idejű 

munkaviszony. 

 

AMIT KÍNÁLUNK:  

• Versenyképes fizetés, széleskörű juttatási csomag, stabil munkahely, 

• Kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok, 

• Folyamatos szakmai fejlődés, 

• Kiváló munkakörnyezet és munkaeszközök. 

 

 

 
 

Az álláshirdetésre a karrier@mavir.hu email címen (Tárgy: “Hálózatkezelő 

diszpécser”) várjuk jelentkezését 2016. december 20-ig, fényképes önéletrajzzal, 

motivációs levéllel. 
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