MUSZASI
Tartószerkezeti Tervező és Szakértői Iroda
www.muszasi.hu

A MUSZASI Kft egy kifejezetten szerkezettervezéssel, szerkezet megerősítéssel
foglalkozó, budapesti mérnökiroda, amely dinamikusan fejlődő csapatának
bővítésére munkatársat keres

Építéshelyi műszaki koordinátor
munkakörbe.
Statikus Irodánk a teljes tervezési – kivitelezési folyamatot lefedő komplex
szakmai tudással rendelkező iroda. Saját csapattal végzünk talajmechanikusi,
statikus tervezői, tartószerkezeti szakértői, és szerkezet megerősítési kivitelezési
tevékenységet. Megrendelőink a hazai Építészet meghatározó szereplői,
partnereink kiemelkedő minőségű Szakági tervezők és a magyar Építőipar vezető
kivitelezői építik az általunk tervezett létesítményeket. Új építésű épületek (
lakóházak, társasházak, irodaházak, sportlétesítmények, középületek, oktatási
épületek, gyártó-, logisztikai-, és raktárközpontok) tartószerkezeti tervezésével,
mérnöki szakértéssel, illetve meggyengült épületek - lakóházak, ipari – és
középületek, műemlékek, templomok - egyedi technológiákon alapuló speciális
alap- és szerkezet megerősítésének tervezésével foglalkozunk, amiben az elmúlt
20 év alatt sikerült a hazai piac meghatározó szereplőjévé válnunk.
Szívesen fogadunk pályakezdőket, diploma előtt álló, friss diplomás jelentkezőket
és szakmai gyakorlattal már rendelkező, de csapatba, csapatmunkára vágyó
mérnök kollégákat is.

Amit kínálunk:





biztos háttér, sok és változatosérdekes feladat, szakmai fejlődési lehetőség
megfelelő tapasztalat mellett, lehetőség a felelősségteljes, önálló
munkavégzésre
versenyképes fizetés megegyezés szerint
részvétel a cégünk által kifejlesztett speciális szerkezetmegerősítési eljárások
kivitelezésében

Feladatok összefoglalása:


Cégünk által kifejlesztett, és kivitelezett speciális alapmegerősítési -és
szerkezetmegerősítési munkák kivitelezésének koordinációja








Párhuzamosan futó kivitelezési projektek felügyelete, helyszíni ellenőrzése, és
koordinálása a Budapesti irodából, helyszínekre történő kiszállással (a
munkakör nem igényel vidéki ott alvást)
A cég építéshelyszíni képviselete, részvétel kooperációkon, műszaki
bejárásokon, műszaki átadásokon
E-napló vezetése
A szerződéses kötelezettségek figyelemmel kísérése, és betartatása
műszaki átadási dokumentáció összeállítása, és műszaki átadás lebonyolítása

Elvárásaink a pályázókkal szemben (feltételek):



építőmérnöki végzettség
önálló munkavégzésre való törekvés

Egyéb információ az állásról:



Munkakezdés azonnal lehetséges.
Munkavégzés teljes munkaidőben történik

Szükséges tapasztalat:


Pályakezdő/friss diplomás

Szükséges nyelvtudás:


Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye:



Irodai munka: Budapest VIII. kerület Rákóczi téri metrómegállónál
Projektjeink javarészt Budapesten és Pest megyében vannak

Jelentkezés módja:
A jelentkezéseket folyamatosan várjuk. Fényképes magyar nyelvű önéletrajz,
küldése az alábbi e-mail címre, a pozíció megjelölésével:
muszasi.office@gmail.com
További részletekről érdeklődni a 36 (70) 311- 33- 19-as számon tudnak.

