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A MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. Üzemviteli 

Igazgatósága munkatársat keres az Üzemeltetés irányítási osztály szekunder szakszolgálati 

üzemének alábbi munkakörébe: 

 
SZAKSZOLGÁLATI MÉRNÖK 

 
FELADATOK: 

• az átviteli hálózati alállomások védelem-automatika rendszereinek, berendezéseinek 

üzemeltetése, 

• a szakszolgálat működési területéhez tartozó berendezések és rendszerek (elsősorban a 

védelem-automatika szakterület) általános üzemeltetési, karbantartási és állapot felmérési, 

üzemzavar megelőzési és –elhárítási feladatainak elvégzése, 

• fejlesztések és felújítások során szakterületi üzemeltetői feladatok ellátása (üzembe 

helyezések) 

 

ELVÁRÁSOK:  

• szakirányú, felsőfokú (villamosmérnök) végzettség, 

• angol alapszintű nyelvismeret, 

• számítógépes felhasználói ismeretek, 

• B kategóriás jogosítvány, minimum egy éves gépjármű vezetési gyakorlat, 

• egészségügyi alkalmasság feszültség közelében végzett munkára, 

• állandó telephelyen (Győr), de rendszeres utazással, a nyugat magyarországi szakszolgálati 

csoporthoz tartozó alállomásokon végzett munka, megbízás alapján szakszolgálati 

ügyeletadás, esetenként kiemelkedő rendelkezésre állást igénylő munkakörülmények 

vállalása 

 

KÉSZSÉGEK: 

• önállóság, 

• precizitás, pontosság, 

• gyors döntéshozói képesség, 

• együttműködési készség, 

• csapatmunkára való alkalmasság, 

• kisebb (2-5 fős) munkacsoport irányításához szükséges vezetői készség 

 

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT: 

• szakirányú szakmai tapasztalat, 

• hálózati (informatika) ismeretek, 

• angol középfokú nyelvismeret 

 

http://www.mavir.hu/
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MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

• Győr MAVIR alállomás, Tatai út, valamint a MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai 

 

 

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: “Szakszolgálati mérnök”) 

várjuk jelentkezését 2016. május 12-ig, fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel. 

http://www.mavir.hu/
mailto:karrier@mavir.hu

