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A MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. – nagy 

presztízsű, hazai nagyvállalat – Üzemviteli igazgatóságának Szekunder szakszolgálati 

osztálya (SZO) szakmai gyakorlat megszerzésének céljából ösztöndíjas kooperatív 

képzésben résztvevő hallgatót keres: 

 
SZEKUNDER SZAKSZOLGÁLAT (SZO) 

KOOPERATÍVOS HALLGATÓ 

 
FELADATOK: 

• A MAVIR ZRt. alállomási digitális szekunder rendszereinek (távvezetéki és transzformátor 

zárlatvédelmi – automatika berendezések, irányítástechnikai berendezések, jel- és 

adatátviteli berendezések, elszámolási fogyasztásméréshez kapcsolódó berendezések, 

tartalék telemechanikai berendezések, alállomási rendszerkommunikációs hálózatokhoz 

tartozó berendezések, védelmes adatgyűjtőkhöz tartozó berendezések) üzemeltetése 

• Helyszíni üzemeltetési feladatok (az ország egész területén) 

• Szekunder rendszerek fejlesztése, konfigurálása  

• Rendszerintegrálás  

• Műszaki adminisztrációs tevékenység 

 

 

ELVÁRÁSOK:  

• Folyamatban lévő villamosmérnöki (BSc/MSc) tanulmányok az egyetem hirdetményében 

foglalt feltételekkel (minimum 120 kredit) 

• Angol nyelv szakirodalom szintű ismerete  

• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Excel, Power Point, Outlook) 

 

 

KÉSZSÉGEK: 

• Szakirányú érdeklődés, tanulás iránti igény 

• Precizitás, pontosság, önálló munkavégzés 

• Analitikus gondolkodás 

• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség 

 

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

• Budapest III. kerület Anikó utca 4 

 

 

 

 

 

 

http://www.mavir.hu/


 

 

WWW.MAVIR.HU    

 
H-1031 BUDAPEST, ANIKÓ U. 4. I     LEVELEZÉSI CÍM: H-1311 BUDAPEST, PF.: 52 I    TELEFON: (+36 1) 304 1000 

FAX: (+36 1) 304 1719  I    CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-044470  ( FŐVÁROSI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG ) 

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. által üzemeltetett 

alállomási, kezelőközponti szekunder rendszerek és a kapcsolódó üzemeltetési tevékenység 

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: “SZO kooperatívos hallgató”) 

várjuk jelentkezését 2019. február 5-ig, fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel. 
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