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ELŐRE GYÁRTOTT, EGYEDI VASBETONELEMEKET ÉS NAGYÁTMÉRŐJŰ VASBETONCSÖVEKET
GYÁRTÓ, ÉS TERMÉKEIT SAJÁT KIVITELEZÉSBEN ÉPÍTŐ, MAGYAR TULAJDONÚ, PEST MEGYEI
VÁLLALAT KERES MUNKATÁRSAT A KÖVETKEZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE:
Építésvezető (közmű és mélyépítési terület)
Feladatok:
- Kiviteli tervek alapján a kivitelezési munka előkészítése, megszervezése,
kiviteli tervek alapján anyagkigyűjtés, műszaki ütemterv készítése, tervek,
gyártmányközi rajzok készítése,
- kivitelezési ajánlatok kidolgozása, költségvetések beárazása, szakmai és műszaki
javaslat tétele, kivitelezési idő meghatározása, fedezetszámítás készítése,
- kivitelezési munka gyártásra előkészítése, egyeztetés a termelési igazgatóval, a
határidő és egyéb feltételek megjelölésével;
- kivitelezési munkák szakmai irányítása, szervezése, munkafeltételek biztosítása,
kapcsolattartás a beruházóval, hatóságokkal, alvállalkozókkal, egyéb közreműködő
szervezetekkel,
- munkavégzés dokumentálása, építési napló vezetése,
- minősítő vizsgálatok elvégeztetése,
- a Társaság munkavállalóinak szakmai irányítása a kivitelezési munkaterületeken és a
telephelyen,
- munkavédelmi szabályok betartása és betartatása a munkaterületeken és a
jogszabályban előírt helyeken.
Munkavégzés helye: általában külső munkaterületeken országosan, előkészítési munkák a
vállalat telephelyén, Monoron.
A munkakör teljes munkaidőben tölthető be.
Feltétel:
- Felsőfokú szakirányú végzettség
- B kategóriás jogosítvány (C kategóriás jogosítvány előnyt jelent)
- Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Feltételek:
- mobilitási hajlandóság,
- tervolvasási jártasság,
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tervezőprogramok ismerete és biztos használata,
önálló munkavégzési képesség.

Amit ajánlunk:
- Rendkívüli szakmai fejlődési lehetőség!
Társaságunk mind a gyártás, mind a kivitelezés területén folyamatosan végzi egyedi, magas
műszaki tartalommal bíró műtárgyak elemeinek gyártását, kivitelezését, amelyek közül több
Magyar Termék Nagydíjjal értékelt. Vezető munkatársaink, csoportvezetőink a szakma és a
mélyépítés nagytekintélyű szakemberei.
- Széleskörű szakmai és munkatapasztalat-szerzés lehetősége
Társaságunk nemcsak kivitelezi, de gyártja is termékeit. Így az építési folyamat a
tervezéstől a gyártáson keresztül a kivitelezésig és a műszaki átadás-átvételi folyamat
lebonyolításáig terjed.
- Kiemelt bérezés, biztos háttér.
Ma hiány mutatkozik az építőiparban olyan munkavállalókból, akik biztos elméleti
tudással, a gyakorlati tapasztalat és tudás megszerzésének vágyával és ehhez
kapcsolódóan a szükséges felelősségvállalási hajlandósággal is rendelkeznek. Mindezen
képességek és hajlandóságok együttes meglétét értékeljük megegyezés szerinti, kiemelt
bérezéssel.
A pozíció azonnal betölthető.
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mailcímre várjuk: agmbeton@upcmail.hu
Telefonszám: 06/29/610-460
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