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VÉGZETT VILLAMOSMÉRNÖK KOLLÉGÁKAT KERES TERVEZŐI MUNKAKÖRBE
 
A Társaság fő tervezési szakterületei:

- vízkezelő és szennyvíztisztító telepek,
- regionális ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerek,
- vízellátó, szennyvíz
- ipari vízellátás, erőműi hűtővízellátás, ipari szennyvízkezelés,
- illetve a fentieket kiegészítő 

irányítástechnika 

- továbbá egyéb vízgazdálkodási, hulladékkezelési, energetikai és ipari tervezések.
 
E szakterületeken szakértői tevékenység, szakvélemények készítése, áll
megvalósíthatósági tanulmányok, döntés
pályázati kiírások, kiviteli tervek (önállóan, vagy fővállalkozási megbízás keretein belül) 
készítése, üzembe helyezési eljárások szervezése és irán
ellenőri és tervellenőri feladatok ellátása. 
 
A Társaság fő tevékenységi területe elsősorban Magyarország, de mind a Cégnek mind az 
alkalmazottak jó részének jelentős külföldi, illetve külföldre irányuló munkavégzési 
tapasztalata van: 

- Algéria (vízellátás, víz
- Marokkó (szennyvíztisztítás)
- Szenegál (vízellátás, szennyvíz, csapadékvíz csatornázás)
- Németország (ipari vízkezelés, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés vezér
- Románia (víztisztítás; épület és műtárgy
- Indonézia (ipari vízkezelés építési vezértervei)
- Taiwan (ipari vízkezelés építési vezértervei)

 
Keresünk pályakezdő villamosmérnököket, akik kedvet éreznek

hasonló tervezői feladatokban való részvételhez!

szükséges! Francia, angol, német, román 

 
Javadalmazás: megegyezés szerint!
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VÉGZETT VILLAMOSMÉRNÖK KOLLÉGÁKAT KERES TERVEZŐI MUNKAKÖRBE

A Társaság fő tervezési szakterületei: 

szennyvíztisztító telepek, 
regionális ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerek, 
vízellátó, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózatok, 
ipari vízellátás, erőműi hűtővízellátás, ipari szennyvízkezelés, 
illetve a fentieket kiegészítő villamos energia ellátás, villamos berendezések

 tervezése, villámvédelem;  
továbbá egyéb vízgazdálkodási, hulladékkezelési, energetikai és ipari tervezések.

E szakterületeken szakértői tevékenység, szakvélemények készítése, áll
megvalósíthatósági tanulmányok, döntés-előkészítési anyagok, engedélyezési tervek, verseny
pályázati kiírások, kiviteli tervek (önállóan, vagy fővállalkozási megbízás keretein belül) 
készítése, üzembe helyezési eljárások szervezése és irányítása, vízügyi építési műszaki 
ellenőri és tervellenőri feladatok ellátása.  

A Társaság fő tevékenységi területe elsősorban Magyarország, de mind a Cégnek mind az 
alkalmazottak jó részének jelentős külföldi, illetve külföldre irányuló munkavégzési 

Algéria (vízellátás, víz- és szennyvíztisztítás, szennyvíz, csapadékvíz csatornázás)
Marokkó (szennyvíztisztítás) 
Szenegál (vízellátás, szennyvíz, csapadékvíz csatornázás) 
Németország (ipari vízkezelés, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés vezér
Románia (víztisztítás; épület és műtárgytervezés, vízellátás, csatornázás
Indonézia (ipari vízkezelés építési vezértervei) 
Taiwan (ipari vízkezelés építési vezértervei) 

Keresünk pályakezdő villamosmérnököket, akik kedvet éreznek a fenti, illetve ahhoz 

hasonló tervezői feladatokban való részvételhez! AutoCad, e-plan, MS

szükséges! Francia, angol, német, román vagy valamilyen szláv nyelvismeret előny!

megegyezés szerint! 

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság
1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 

      +36 1 453 4350; Fax:      +36 1 388 8362 
E-mail:      hiko@hidrokomplex.hu 

ügyvezető 
igazgató 

+36 20-9-720-227 
+36 1-453-43-62 

brenner@hidrokomplex.hu 

csoportvezető +36 20-9-781-856 
+36 1-453-43-65 

rusznyakv@hidrokomplex.hu

  
 

VÉGZETT VILLAMOSMÉRNÖK KOLLÉGÁKAT KERES TERVEZŐI MUNKAKÖRBE! 

villamos energia ellátás, villamos berendezések, 

továbbá egyéb vízgazdálkodási, hulladékkezelési, energetikai és ipari tervezések. 

E szakterületeken szakértői tevékenység, szakvélemények készítése, állapot-felvételek, 
előkészítési anyagok, engedélyezési tervek, verseny-

pályázati kiírások, kiviteli tervek (önállóan, vagy fővállalkozási megbízás keretein belül) 
yítása, vízügyi építési műszaki 

A Társaság fő tevékenységi területe elsősorban Magyarország, de mind a Cégnek mind az 
alkalmazottak jó részének jelentős külföldi, illetve külföldre irányuló munkavégzési 

és szennyvíztisztítás, szennyvíz, csapadékvíz csatornázás) 

Németország (ipari vízkezelés, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés vezértervei) 
, vízellátás, csatornázás) 

a fenti, illetve ahhoz 

plan, MS-Office ismeret 

nyelvismeret előny! 

HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

brenner@hidrokomplex.hu  

rusznyakv@hidrokomplex.hu 


