Az ok bau Kft. tevékenysége többségében ipari, kereskedelmi, logisztikai, raktározási célokra
tervezett építmények, illetve iskolák, középületek, lakóparkok és települések csatornázására,
mélyépítési munkáikra és a 2012-es évtől az útépítés és földmunka területére is irányul.
Tevékenységre elhivatott, kiváló minőségi munkára elkötelezett munkavállalónak kínál
munkalehetőséget vállalkozási előkészítő mérnök pozícióban.
Feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajánlati pozíció megteremtésével kapcsolatos feladatok, k öltségbecslés,
konzultáció
Tenderkiírások, ajánlati dokumentációk áttanulmányozása
Költségkiírás és műszaki tartalmak összevetése, műszaki és mennyiségi ellenőrzés
Ajánlatkérésre felkért alvállalkozók meghatározása, kiválasztása
Ajánlatkérői csomag összeállítása, kiküldése, a beérkezett ajánlatok összegzése és
értékelése
Folyamatos kapcsolattartás külső és belső partnerekkel
Részvétel a helyszíni organizációs és a kivitelezési ütemterv elkészítésében
Projektekkel kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése
Végleges költségvetés kialakítása

Elvárások
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú végzettség építőmérnök szakon– infrastruktúra szakirányon
Megbízható Word, Excel és AutoCad ismeretek
Kimagasló precizitás, megbízhatóság
Jó szervezőkészség
Határozott, magabiztos fellépés
Jó kommunikációs készség
Önálló munkavégzés
Nagyfokú terhelhetőség

Előnyt jelent
•

Tárgyalóképes angol, német nyelvtudás

Amit nyújtunk
•
•
•
•

A cég növekedéséből eredő újabb és újabb kihívások
Karrierlehetőség
Versenyképes javadalmazás
Fiatal, dinamikus csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott önéletrajzát és motivációs
levelét töltse fel adatbázisunkba, vagy küldje el a hr@market.hu címre.

Az ok bau Kft. tevékenysége többségében ipari, kereskedelmi, logisztikai, raktározási célokra
tervezett építmények, illetve iskolák, középületek, lakóparkok és települések csatornázására,
mélyépítési munkáikra és a 2012-es évtől az útépítés és földmunka területére is irányul.
Tevékenységre elhivatott, kiváló minőségi munkára elkötelezett munkavállalónak kínál
munkalehetőséget kivitelezési előkészítő mérnök pozícióban.
Feladatok
•
•
•
•
•

Út- és közműépítési projektek előkészítése, a kivitelezés nyomon követése,
lezárása.
Folyamatos kapcsolattartás az építésvezetőkkel, munkájuk adminisztratív
támogatása.
Alvállalkozói pályáztatás, szerződés -előkészítés, elszámolás.
Hatósági bejelentések ügyintézése.
Anyagmegrendelések bonyolítása.

Elvárások
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettség építőmérnök , szerkezetépítő
szakirányon
Kivitelezési műszaki előkészítőként szerzett legalább 1 éves munkatapasztalat
Megbízható Word, Excel és AutoCAD ismeretek
Kimagasló precizitás, megbízhatóság
Jó szervezőkészség
Határozott, magabiztos fellépés
Jó kommunikációs készség
Önálló munkavégzés
Nagyfokú terhelhetőség

Előnyt jelent
•

Tárgyalóképes angol, német nyelvtudás

Amit nyújtunk
•
•
•
•

A cég növekedéséből eredő újabb és újabb kihívások
Teljesítménytől függő karrier és fizetési lehetőségek
Magas színvonalú, folyamatos műszaki háttér támogatás
Fiatal, dinamikus csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott önéletrajzát és motivációs
levelét töltse fel adatbázisunkba, vagy küldje el a hr@market.hu címre.

Az ok bau Kft. tevékenysége többségében ipari, kereskedelmi, logisztikai, raktározási célokra
tervezett építmények, illetve iskolák, középületek, lakóparkok és települések csatornázására,
mélyépítési munkáikra és a 2012-es évtől az útépítés és földmunka területére is irányul.
Tevékenységre elhivatott, kiváló minőségi munkára elkötelezett munkavállalónak kínál
munkalehetőséget út- és közműépítő építésvezető pozícióban.
Feladatok
•
•
•
•
•

Kivitelezés helyszíni irányítása
Teljesítésigazolások előkészítése megrendelő és alvállalkozó felé
Anyagrendelések
Beérkezett anyagok mennyiségi és minőségi átvétele
Munkabiztonsági előírások felügyelete, betartásának biztosítása

Elvárások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettség építőmérnök szakirányon
Út- és közműépítési építésvezetőként szerzett legalább 2 éves munkatapasztalat
Megbízható Word, Excel és AutoCAD ismeretek
Kimagasló precizitás, megbízhatóság
Jó szervezőkészség
Határozott, magabiztos fellépés
Jó kommunikációs készség
Önálló munkavégzés
Nagyfokú terhelhetőség
Középfokú angol/német nyelvtudás előny

Amit nyújtunk
•
•
•
•

A cég növekedéséből eredő újabb és újabb kihívások
Teljesítménytől függő karrier és fizetési lehetőségek
Magas színvonalú, folyamatos műszaki háttér támogatás
Fiatal, dinamikus csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott önéletrajzát és motivációs
levelét töltse fel adatbázisunkba, vagy küldje el a hr@market.hu címre.

Az ok bau Kft. tevékenysége többségében ipari, kereskedelmi, logisztikai, raktározási célokra
tervezett építmények, illetve iskolák, középületek, lakóparkok és települések csatornázására,
mélyépítési munkáikra és a 2012-es évtől az útépítés és földmunka területére is irányul.
Tevékenységre elhivatott, kiváló minőségi munkára elkötelezett munkavállalónak kínál
munkalehetőséget tervezőmérnök (közmű tervezés) pozícióban.
Feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipari, kereskedelmi létesítmények közműellátásának tervezése,
Projektekkel kapcsolatos tervezési feladatok koordinálása,
Egyes szakági tervezési feladatok elvégzése,
Projektek adminisztratív támogatása
Kapcsolattartás a megbízókkal
Részvétel a beruházás koordinációjában, a vállalkozók kiválasztásában, a szükséges
engedélyek beszerzésében és a műszaki átadás -átvételben
Ütemtervek készítése, betartatása
Párhuzamos projektek egyidejű kezelése

Elvárások
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú szakirányú végzettség
Legalább 1 év tervezésben szerzett szakmai tapasztalat (csatorna -, közmű-, utak)
AutoCAD C3D tervezőszoftverben való jártasság,
MS Office felhasználói ismeret
Önálló munkavégzés
Nagyfokú terhelhetőség

Előnyt jelent
•
•
•

C+I közműtervező program ismerete
Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
B kategóriás jogosítvány

Amit nyújtunk
•
•
•
•
•

A cég növekedéséből eredő újabb és újabb kihívások
Versenyképes javadalmazás
Fiatal, dinamikus csapat
Modern munkakörnyezet
Dolgozói kedvezmények

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott önéletrajzát és motivációs
levelét töltse fel adatbázisunkba, vagy küldje el a hr@market.hu címre.

Az ok bau Kft. tevékenysége többségében ipari, kereskedelmi, logisztikai, raktározási célokra
tervezett építmények, illetve iskolák, középületek, lakóparkok és települések csatornázására,
mélyépítési munkáikra és a 2012-es évtől az útépítés és földmunka területére is irányul.
Tevékenységre elhivatott, kiváló minőségi munkára elkötelezett munkavállalónak kínál
munkalehetőséget művezető pozícióban.
Feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvállalkozók és saját fizikai állomány tevékenységének koordinálása, irányítása,
ellenőrzése
Építésvezető munkájának támogatása
Részletes ütemterv teljesítésének nyomon követése
Építésvezető helyettesítése
Beérkezett anyagok mennyiségi és minőségi átvétele
Műszaki, hatósági átadás-átvételben való közreműködés
Hibalisták elkészítése, határidőre történő kijavíttatása
Elszámolások elkészítése
Munkabiztonsági előírások felügyelete, betartásának biztosítása

Elvárások
•
•
•
•
•
•
•

Építőipari szakképesítés és/vagy magasépítő technikusi végzettség
Több éves közműépítésben szerzett munkatapasztalat
Jó szervezőkészség
Határozott, magabiztos fellépés
Jó kommunikációs készség
Önálló munkavégzés
Nagyfokú terhelhetőség, stressztűrő képesség

Amit nyújtunk
•
•
•
•

A cég növekedéséből eredő újabb és újabb kihívások
Dolgozói kedvezmények
Versenyképes javadalmazás
Fiatal, dinamikus csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott önéletrajzát és motivációs
levelét töltse fel adatbázisunkba, vagy küldje el a hr@market.hu címre.

