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Feladatok

• Villamosmérnök, esetleg mérnök-informatikus diplomát szereztél a közelmúltban, vagy végzős hallgató vagy e
szakokon?

• Szeretnéd a tudásodat idehaza kamatoztatni az ország egyetlen atomerőművében?
• Szeretnél egy stabil, jól jövedelmező állást magadnak kiváló juttatásokkal, ahol lendületesen és jól kiszámítható

módon építheted fel a karriered?
• Remek! Nekünk pont Rád van szükségünk, eljött végre a Te időd!
• Az üzemviteli személyzet élcsapatának felépítése céljából az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Magyarország

legnagyobb villamosenergia termelője- pályázatot hirdet operatív üzemviteli mérnök pozíció betöltésére.
• Várjuk azon agilis, tanulni, karriert építeni vágyó elkötelezett villamosmérnök vagy mérnök informatikus

végzettséggel rendelkező (vagy legkésőbb 2022 nyarán e szakokon diplomát szerző) kollégákat, akik az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Üzemviteli Igazgatóságán – az ehhez szükséges tudás megszerzését követően – az atomerőmű
operatív üzemeltetésének kulcspozícióiba kerülhetnek..

• Célunk, hogy egyedülálló karrierperspektívát kínáljunk kiváló mérnökök részére.
• Feladatok:
• Az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, berendezéseinek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Rendszerek, berendezések kezelése, üzemeltetése, üzemellenőrzése, üzemzavaraik elhárítása. Az üzemeltetett
berendezések karbantartásra történő előkészítése.

Amit kérünk

• Villamosmérnök vagy mérnök informatikus
végzettség (illetve a megjelölt szakokon végzős
hallgatók jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2022
nyarán a megjelölt végzettségek valamelyikét
igazolható módon megszerzik)

• számítástechnikai felhasználói ismeretek,
• orvosi és pszichológiai alkalmasság,
• 47/2012 (X.4.) BM rendelet szerinti foglalkoztatáshoz

szükséges rendőrhatósági engedély,
• folyamatos három műszakos munkarend vállalása,
• a munkakör 6 hónap próbaidővel és a kötelező

vizsgák letételéig határozott idővel tölthető be
(sikeres jogosító vizsga után határozatlanra
módosul),

• jó kommunikációs és együttműködési készség,
• önálló- és csapatmunkára való képesség,
• nyitottság a tanulásra és fejlődésre,
• kiemelkedő tanulási képesség és hajlandóság,
• biztonságtudatosság,
• átlagon felüli terhelhetőség,

Miért jó nálunk dolgozni?

• versenyképes bér
• folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek
• széles körű béren kívüli juttatási csomag (cafeteria,

egészségbiztosítás, kockázati balesetbiztosítás)
• üdülési, sportolási lehetőségek, rendezvények
• kiemelkedő teljesítmény jutalmazása
• rugalmas munkaidő
• vállalati szabadidős és szakmai rendezvények
• A felvételi folyamatról bővebb információk, valamint

a szakmai teszt kérdéssora az atomerőmű honlapján
a hírek menüpontban olvashatóak:

• https://atomeromu.mvm.hu/hu-
HU/Rolunk/Hirek/20220118_Tajekoztato



• megbízhatóság,
• precizitás.

Jelentkezés

https://mvm.karrierportal.hu/allashirdetes-jelentkezes/3173

Határidő

Jelentkezési határidő: 2022.02.08.

https://mvm.karrierportal.hu/allashirdetes-jelentkezes/3173
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