
 
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. műszaki munkatársat keres 

 
Stabil hátterű, fejlődési lehetőséget biztosító, a generációs és családbarát igényekhez jól 

illeszkedő társaságunk műszaki munkatársat keres. 

 

A Nyíregyházi vízellátási üzem, Üzemviteli és hibaelhárítási központjánál műszaki 

munkatárs munkakör betöltésére nyílik lehetőség műszakos munkarendben. 

 

 

A munkakörben ellátandó feladatok: 

 

 Hibajelzések, figyelmeztetések bejelentések regisztrálása 

 Hibaelhárítások operatív irányítása, szervezése, információk fogadása, továbbítása a 

társaság teljes működési területén 

 Térségi vízellátási üzemhez tartozó vízmű objektumok üzemvitelének felügyelete 

 A víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos fenntartása érdekében az ivóvíz 

ágazat egyes szervezeti egységeivel, vízmű objektumainak vezetőivel, munkatársaival, 

fogyasztókkal más közműtársaságokkal történő kapcsolat tartása 

 Üzemviteli központ tevékenyégi körében statisztikai kimutatások, jelentések 

összeállítása 

 Feladatainak ellátásával összefüggésben az üzemi dokumentációk pontos és napra kész 

vezetése, adatok, információk feldolgozása, rögzítése, továbbítása 

      

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 

 Felsőfokú szakirányú végzettség (/vízellátási szakmérnök / csatornázási szakmérnök/ 

környezetmérnök /gépészmérnök / egyéb műszaki mérnök) 

 MS Office rendszerek felhasználói szintű használata 

 B kategóriás jogosítvány 

 Büntetlen előélet /erkölcsi bizonyítvány/ 

 Jó feladatmegoldó képesség 

 Kiváló kommunikációs készség (szóban és írásban) 

 Csapatmunkában való részvétel 



 
 Pályakezdők, és tanulmányukat még folytatók jelentkezését is várjuk 

 

Előnyt jelent: 

 

 Hasonló munkakörben, üzemirányításban szerzet többéves tapasztalat 

 

     Amit kínálunk: 

 

 Stabil háttér, modern, innovatív működési környezet 

 

 Változatos feladatok, csapatmunka, innovációs készség kibontakoztatása  

 

 Fejlődési, előre lépési lehetőség 

 

 Béren kívüli juttatások, rendezvények 

 

 

Munkavégzés helye, módja: 

 

 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. 

 12-24-12-48 órás, folyamatos munkarend 

 

 

 

 

A pályázatokat magyar nyelvű részletes szakmai önéletrajz formájában végzettségekkel, 

képesítésekkel, gyakorlati/munkatapasztalatokkal kérjük benyújtani.   
//email cím: hr@nyirsegviz.hu//                                                      

 

 



 
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Rekonstrukciós és karbantartási művezetőt keres 

 

Stabil hátterű, fejlődési lehetőséget biztosító, a generációs és családbarát igényekhez jól 

illeszkedő Társaságunk Rekonstrukciós és karbantartási művezetőt keres. 

 

A Vízellátási Ágazat Nyíregyházi Vízellátási Üzemének Karbantartási és 

Rekonstrukciós csoportjánál, Rekonstrukciós és karbantartási művezető munkakör 

betöltésére nyílik lehetőség. 

 

 

A munkakörben ellátandó feladatok: 

 

 Elosztóhálózati ütemezett TMK feladatok, hálózat-tisztítási feladatok tervezése, 

szervezése, irányítása 

 Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó javaslatok kidolgozása 

 Gördülő Fejlesztési Terv szerinti kivitelezési munkálatok szervezése, irányítása 

 Külső megrendelésre végzett nagyértékű építési feladatok kivitelezésének teljeskörű 

koordinálása 

 Kivitelezési, rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos erőforrásgazdálkodási folyamatok 

működtetése: erőforrások tervezése, szervezése, hatékony felhasználása, 

elszámolások, jelentések, előre-haladási riportok készítése 

 Építési munkákhoz kapcsolódó költségbecslések, költségvetések ellenőrzése, 

ajánlatok, szerződések szakmai véleményezése, javaslatok megtétele 

 Kapcsolattartás a működési területének helyi önkormányzataival, a hatóságok helyi 

szerveivel, megrendelők képviselőivel 

 A művezetői feladatokhoz kapcsolódó adminisztratív és dokumentációs feladatok 

ellátása 

 

A munkakör betöltésének feltételei:  

 A 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 1. melléklet C1 pontja 1 – 30 sorok szerinti 

szakokon szerzett felsőfokú végzettség (részletezés lent) 

 Magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek 

 Megfelelő szervezői, vezetői képességek 

 Terhelhetőség, stressztűrés 

 B kategóriás jogosítvány és legalább 1 éves gépkocsivezetői gyakorlat 

 Pályakezdők, és tanulmányukat még folytatók jelentkezését is várjuk 

 



 
 

16/2016. (V. 12.) BM rendelet 1. melléklet C1 pontja 
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MSc 

EM1 

infrastruktúra-építőmérnöki 

2. építőmérnöki 

3. hidrogeológus mérnöki 

4. 

EM2 

vegyészmérnöki 

5. vegyész 

6. biomérnöki 

7. biológus (összes szakirány) 

8. gyógyszervegyész-mérnöki 

9. környezetmérnöki 

10. gépészmérnöki 

11. épületgépészeti és eljárástechnikai 

gépészmérnöki 
12. villamosmérnöki 

13. élelmiszertechnológus mérnök 

14. 

EM3 

településmérnöki 

15. környezettudomány 

16. földtudományi mérnöki 

17. földtudomány 

18. geológus 

19. mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök 

20. 

BSc 

M1 

vízügyi üzemeltetési mérnöki 

21. építőmérnöki 

22. vegyészmérnöki 

23. 

M2 

biomérnöki 

24. kémia 

25. biológia 

26. környezetmérnöki 

27. földtudományi 

28. műszaki földtudományi 

29. 

M3 

gépészmérnöki 

30. villamosmérnöki 

31. környezettan 

 



 
 

 

Előnyt jelent: 

 Felelős műszaki vezetői jogosultság megléte (MV-VZ) 

 Műszaki ellenőri jogosultság megléte (ME-VZ) 

 Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tervezői jogosultság (VZ-TEL) 

 3-5 éves releváns építésvezetői, projektvezetői tapasztalat 

 

Munkavégzés helye: 

Elsősorban a Nyíregyházi vízellátási üzem működési területe, időszakos jelleggel a Társaság 

teljes működési területe 

 

Amit kínálunk: 

 Stabil háttér, modern, innovatív működési környezet 

 Változatos feladatok, csapatmunka, innovációs készség kibontakoztatása 

 Fejlődési, előrelépési lehetőség 

 Béren kívüli juttatások, rendezvények 

 

A pályázatokat magyar nyelvű részletes szakmai önéletrajz formájában végzettségekkel, 

képesítésekkel, gyakorlati/munkatapasztalatokkal kérjük benyújtani. 

/email cím: hr@nyirsegviz.hu/                                                    

 


