
fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 

 

 

Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: 

Tartalom 
MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ .............................................................................................................................. 2 

BEÜZEMELŐ MÉRNÖK ............................................................................................................................. 3 

SZERVIZ TECHNIKUS ................................................................................................................................ 4 

PROJEKTVEZETŐ ...................................................................................................................................... 5 

 
  



fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 2/5 

 

 

1996-ban magyar magánszemélyek által alapított épületfelügyeleti rendszerek kivitelezésében a piac vezető szereplői közé 
tartozó cég  a megnövekedett feladatai ellátáshoz keres Munkatársakat, az alábbi munkakörökre: 

MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ 

Feladatok: 

 árajánlat készítése épületfelügyeleti rendszerekre 

 a meglévő Ügyfelekkel hosszú távú kapcsolat ápolása, műszaki támogatása 

 új, potenciális Ügyfelek feltérképezése, üzleti kapcsolat kialakítása 

 a projektek nyomon követése az árajánlat készítésétől a szerződéskötésig 

Elvárásaink: 

 villamosmérnöki végzettség 

 legalább 1 éves hasonló területen szerzett üzletkötői/ajánlatkészítői gyakorlat 

 kitűnő kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség 

 önállóság, kezdeményezőkészség 

 B kategóriás gépjárművezetői engedély 

Előny: 

 meglévő ügyfélkör 

 hasonló területen szerzett kivitelezői gyakorlat 

Amit nyújtunk: 

 versenyképes jövedelem 

 hosszú távú munkalehetőség 

 céges telefon, gépkocsi és laptop 

 

A fényképes önéletrajzokat, jövedelem igény megjelölésével, a munkakor@welltech.hu címre várjuk. 

mailto:munkakor@welltech.hu
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BEÜZEMELŐ MÉRNÖK 

Feladatok: 

 projektek beüzemelése, karbantartások, javítások elvégzése  

o DDC programozás 

o elektromos elosztószekrények beüzemelése és javítása 

o kapcsolattartás a projekt helyszínén az alvállalkozóval 

o dokumentálás 

Elvárásaink: 

 villamosmérnöki végzettség 

 legalább 1 éves tapasztalat, hasonló munkakörben 

 lojalitás, hosszú távú gondolkodás 

 kiváló problémamegoldó képesség 

 önálló munkavégzés 

 gépész- és villamos tervek értelmezése 

 B kategóriás gépjárművezetői engedély 

Előny: 

 automatika készülékek programozásának ismerete 

Amit nyújtunk: 

 versenyképes jövedelem 

 hosszú távú munkalehetőség 

 szakmai fejlődés lehetősége 

 céges telefon, gépkocsi és laptop 

 

A fényképes önéletrajzokat, jövedelem igény megjelölésével, a  munkakor@welltech.hu címre várjuk. 

mailto:munkakor@welltech.hu
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 SZERVIZ TECHNIKUS 

Feladat: 

 épületfelügyeleti rendszerek és erőátviteli szekrényeik tervszerű megelőző karbantartása 

 bejelentett hibák feltárása, javítása 

Elvárások: 

 szakirányú végzettség 

 áramutas terv értelmezése 

 minimum 1 éves szakmai tapasztalat 

 jó problémamegoldó és kommunikációs készség 

 általános informatikai ismeretek (Word, Excel, Outlook) 

 pontos, precíz, önálló munkavégzés 

 B kategóriás gépjárművezetői engedély 

Előnyt jelent: 

 szakirányú szervizes, karbantartói vagy kivitelezői munkakörben szerzett tapasztalat 

 villamos elosztószekrény gyártási tapasztalat 

Amit nyújtunk: 

 versenyképes jövedelem 

 céges telefon, gépjármű és laptop 

 hosszú távú munkalehetőség 

 

A fényképes önéletrajzokat, jövedelem igény megjelölésével, a munkakor@welltech.hu címre várjuk. 

  

mailto:munkakor@welltech.hu
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PROJEKTVEZETŐ 

Feladatok: 

 a projektek felelős irányítása a kivitelezés előkészítésétől az átadásig 

 a projektek gazdaságossági optimalizálása 

 a szerződéskötés előkészítése 

 tervek elkészíttetése és azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése 

 beszállítói- és alvállalkozói ajánlatok bekérése, versenyeztetése 

 kooperációkon történő részvétel 

 projekt dokumentáció elkészítése 

 kapcsolattartás Alvállalkozókkal, Megrendelőkkel 

Elvárásaink: 

 villamos- vagy gépészmérnöki végzettség 

 legalább 1 éves tapasztalat, hasonló munkakörben 

 kitűnő kommunikációs-, és kapcsolatteremtő készség 

 önállóság, kezdeményezőkészség 

 B kategóriás gépjárművezetői engedély 

 felelős műszaki vezetői jogosultság 

Előny: 

 hasonló területen szerzett kivitelezői tapasztalat 

Amit nyújtunk: 

 versenyképes jövedelem 

 hosszú távú munkalehetőség 

 céges telefon, autó és laptop 

 

A fényképes önéletrajzokat, jövedelem igény megjelölésével, a munkakor@welltech.hu címre várjuk. 

mailto:munkakor@welltech.hu

