
 
 
Az AGM Beton Zrt., előre gyártott vasbetonelemeket és nagyátmérőjű vasbetoncsöveket 
gyártó, magyar tulajdonú Pest megyei vállalat keres munkatársakat a következő munkakör 
betöltésére. 
 
Építésvezető (közmű és mélyépítési terület) 
 
Feladatok: 

- Kiviteli tervek alapján a kivitelezési munka előkészítése és megvalósítása 
- szakmai és műszaki javaslattétel a rábízott kivitelezési munkálatok egészére, 
- elnyert kivitelezési munkák szakmai irányítása, szervezése, munkafeltételek biztosítása, 

kapcsolattartás a beruházóval, hatóságokkal, alvállalkozókkal, egyéb közreműködő szervezetekkel, 
-       a termelési igazgató által jóváhagyott ütemterv szerinti határidők betartása, a késedelmes teljesítés 

időbeni jelzése (alvállalkozói és saját munkavégzésnél egyaránt), 
-       a kivitelezési munka megvalósításához nélkülözhetetlen létszám, eszközállomány és géppark szükséglet, 

valamint a felszabaduló erőforrások folyamatos és időbeni jelzése a közvetlen felettesnek, 
- geodéziai kitűzések, ellenőrzések, geodéták munkájának felügyelete, 
- anyagok folyamatos biztosításának nyomon követése, 
-       anyagok megfelelő tárolásának, raktározásának megkövetelése (állagmegóvás, selejtek elkülönítése, 

azonosítása, stb.) 
-       hulladékok / veszélyes hulladékok megfelelő tárolásának, azonosításának, szállíttatásának biztosítása, 
-       kivitelezési munkák során jelentkező panaszbejelentések, reklamációk kezelése, intézkedések jelzése a 

közvetlen felettes felé, 
-        alvállalkozói teljesítések, felmérési naplók igazolása tételes elszámolás esetén, 
-        mérőeszközök azonosítóval való ellátottságának és kalibráltságának ellenőrzésének megkövetelése, 
- munkavégzés dokumentálása, építési napló vezetése,  
- A Társaság munkavállalóinak szakmai irányítása a kivitelezési munkaterületeken és a telephelyen, 
-        A Társaság tulajdonát képező gépek, eszközök gépjárművek rendeltetésszerű használatának biztosítása, 

meghibásodás jelzése az üzemvezető felé, összhangban a társaság belső szabályzataival, használat 
dokumentálása és ellenőrzése, (gépüzemnaplók, menetlevelek, szállítólevelek, stb), 

-       Elhasználódott eszközök pótlására javaslattétel, 
-       A Társaság által bérelt gépek és eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása, 
- Az egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök, és a munkavédelmi ruházat viselésének megkövetelése 

a munkavállalóktól, 
- Munkavédelmi szabályok betartása és betartatása a munkaterületeken és a jogszabályban előírt 

helyeken. 
-        Környezetvédelmi feladatok elvégzése, az előírások betartatása a Környezetvédelmi Szabályzatban és a 

törvényekben leírtaknak megfelelően, 
-        Nyilvántartások vezetése, azok vezetésének megkövetelése, (óraelszámolások, saját gépek használati 

idejének elszámolása, menetlevelek, szállítólevelek, gépüzemnaplók, jelenléti ívek stb), 
-       Az irányítása alá tartozó munkahelyek munkavédelmi, üzem-egészségcégi követelményeknek megfelelő 

kialakítása, 
-       Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedés, utasítás végrehajtása, 
-       A technológiai fegyelem és minőségi követelmények betartatása, ellenőrzése, 
-       A munkafegyelem biztosítása,  
-       A Társaságra vonatkozó környezetvédelmi feladatok végrehajtása, 



-       A területére vonatkozó munkabiztonsági és a tűzvédelmi szabályok, előírások betartatása, rendszeres 
ellenőrzése, illetve az ellenőrzés biztosítása,  

-       a Társaság vagyonának védelme, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, 
-        Elemi kár, vészhelyzet elhárítására azonnal cselekszik, közvetlen felettesének utasításai szerint. 
- folyamatos tájékoztatás nyújtása a termelési igazgató/kereskedelmi vezető felé az éppen futó 

projekt(ek)ről  
 
Munkavégzés helye: általában külső munkaterületeken országosan és esetenként a vállalat 
telephelyén.  
 
Az állás teljes munkaidőben tölthető be. 
 
Feltétel: 
- Felsőfokú szakirányú végzettség 
- B kategóriás jogosítvány (C kategóriás jogosítvány előnyt jelent) 
- Kezdő diplomások jelentkezését is várjuk 

 
Feltételek/Elvárások 
- mobilitási hajlandóság 
- tervolvasási jártasság 
- pontos, precíz, megbízható, felelősségteljes, önálló munkavégzési képesség 
- jó stressztűrő képesség 
- jó csapatmunkás 

 
Amit ajánlunk: egy innovatív, több saját szabadalommal rendelkező cégnél, jó hangulatú 
szakmai közösségben, kihívásokkal terhelt érdekes munka kiemelt bérezés és biztos háttér 
mellett. Bérezés megegyezés szerint.  
A pozíció azonnal betölthető. 
 
Az önéletrajzokat a következő e-mailcímre várjuk: agmbeton@upcmail.hu 
Telefonszám: 06/29/610-460 

 

 


