MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT .

A MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. – nagy
presztízsű, hazai nagyvállalat – Piacműködtetési igazgatóságának Megújuló támogatási
osztálya (MTO) szakmai gyakorlat megszerzésének céljából ösztöndíjas kooperatív
képzésben résztvevő hallgatót keres:

MTO BACK OFFICE (MTO BO)
KOOPERATÍVOS HALLGATÓ
FELADATOK:

•
•
•
•
•
•
•

Közreműködés a megújuló támogatási rendszer partnereivel történő elszámolásban,
kiemelten a bizonylatolások és számlázások előkészítésében
Közreműködés a megújuló támogatási rendszerhez kapcsolódó pénzügyi allokáció
elkészítésében
Közreműködés az MTO IT eszközeinek naprakészen tartásában, adatváltozások
menedzselése
Adatszolgáltatásokban történő közreműködés és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok
ellátása
Részvétel a megújuló támogatási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó elemzési,
modellezési, tervezési, feladatokban
Szakterületi IT funkcionális igények, specifikációk kialakításában való részvétel, a
fejlesztések tesztelési tervének összeállításában való részvétel, tesztelések elvégzése,
elemzése, kiértékelése és hibalisták összeállítása, projektadminisztrációs feladatok
ellátása
Egyéb osztályos adminisztrációs feladatok ellátása

ELVÁRÁSOK:

•
•

Folyamatban lévő villamosmérnöki (BSc/MSc) tanulmányok az egyetem hirdetményében
foglalt feltételekkel (minimum 120 kredit)
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Power Point, Access,
Outlook)

KÉSZSÉGEK:

•
•
•
•

Megbízható, önálló munkavégzés, munka iránti elkötelezettség, precizitás,
monotonitástűrés
Terhelhetőség, nagy figyelemösszpontosítással végzett munkára való alkalmasság
Analitikus és rendszerszemléletű gondolkodás, jó problémamegoldó és
szervezőkészség
Jó kommunikációs, konfliktuskezelő és együttműködő készség, rugalmasság

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT:
Kereskedelmi, pénzügyi-gazdasági, elszámolási ismeretek
Villamosenergia-ipari tapasztalat
Műszaki informatikai ismeretek
Adatbázis-kezelés ismeretek
Angol társalgási szintű nyelvismeret

•
•
•
•
•

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

•
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MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT .

AMIT KÍNÁLUNK:

•

Felelősségteljes feladatok egy folyamatosan változó technológiai környezetben, lehetőség
a szakterületek megismerésére, gyakorlati szakmai ismeretek fejlesztésére, ahol a szakmában
több éve dolgozó munkatársak támogatása biztosítja a MAVIR ZRt. Megújuló támogatási
osztály Back Office tevékenységének megismerését

•
•
•
•

Kiváló munkakörnyezet és munkaeszközök
Szakdolgozat írás támogatása téma javaslattal, szakmai külső konzulens biztosításával
Átlagon felüli ösztöndíj biztosítása
2019. február havi kezdés (megegyezés szerint változtatható)

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
A MAVIR ZRt. Toborzással és kiválasztással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója a MAVIR ZRt.
honlapjának karrier aloldalán található (https://www.mavir.hu/web/karrier).

A hirdetésre a karrier@mavir.hu email címen (Tárgy: “MTO BO kooperatívos hallgató”)
várjuk jelentkezését 2019. február 5-ig, fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel.
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