
HÁLÓZAT TECHNOLÓGIAI ÉS LÉTESÍTÉSI 

SZAKTERÜLETVEZETŐ munkatársat keresünk
A munkavégzés helye: Debrecen

Feladatok:

• A Társaság önálló képviselete az államigazgatási, a közigazgatási, az iparági és az egyéb

jogállású szervezetekkel, az üzleti partnerekkel létrejövő szakterületi szakmai

kapcsolatokban.

• A műszaki és gazdasági optimum biztosítása a villamos hálózati berendezésekre,

anyagokra, munkavégzési módszerekre vonatkozó előírások meghatározása során.

• A villamos hálózati berendezéseket, anyagokat, munkavégzési módszereket érintő

jogszabályok és egyéb kötelezőérvényű szabályozások betartása, betartatása.

• A munkatársak által végzett, alábbi szakterületi tevékenységek irányítása, támogatása,

felügyelete, ellenőrzése: 

• A villamos hálózati berendezésekhez, anyagokhoz, munkavégzésekhez,

vizsgáló/ellenőrző eszközökhöz (továbbiakban összefoglalóan villamos hálózat

technológia[ák]) kapcsolódó műszaki specifikációk készítése.

• A villamos hálózati berendezések vizsgálata, a rendszerengedélyek kiadása.

• Az innovatív villamos hálózat technológiák felkutatása, alkalmazásba vétele.



• Az elvárt szolgáltatási színvonalnak és a környezeti elvárásoknak megfelelő villamos

hálózat technológiai javaslatok kidolgozása.

• Az idegen berendezések villamos hálózatokra történő csatlakozási technológiájának

meghatározása, a berendezések alkalmazásra vonatkozó engedélyek kiadása.

• A nem megfelelő villamos hálózat technológiák megváltoztatására javító

intézkedések megtétele.

• A „kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés” (továbbiakban összefoglalóan KIF

FAM) tanpálya működésének támogatása.

• A vállalkozások KIF FAM-re történő minősítése, az engedélyek kiadása.

• A villamos hálózaton történő munkavégzésekhez munkagépek specifikálása,

igénylése, átvétele.

• Több szervezeti egység részvételét igénylő vagy nagyfeszültségű távvezeték

létesítéseihez, felújításaihoz, bővítéseihez kapcsolódó feladatok ellátása.

• A szakterületi – nem alállomási/nem villamos hálózati – beruházásokhoz kapcsolódó

feladatok ellátása.

• A villamos hálózatokon történő munkavégzések technológiai, munkabiztonsági

ellenőrzése.

• Az üzleti tervek készítésének, végrehajtásának támogatása.

• A villamos hálózat technológiákhoz kapcsolódó oktatások végzése.

• Közreműködés: 

• a munkabiztonságot, technológiát érintő események kivizsgálásában,

• az iparági szervezetek szakmai munkájában,

• a hatósági/hivatali megkeresések megválaszolásában,

• a villamos hálózat technológiák beszállítóinak minősítésében,

• a beszerzési eljárásokban, a létrejövő szerződések működtetésében,

• a jótállási és szavatossági igények érvényesítésében,

• a szerelési normák meghatározásában.

 

Elvárások:

• Műszaki (villamosmérnök [erősáramú vagy energetikai]) egyetemi vagy főiskolai végzettség.

• Legalább 5 év munkatapasztalat, ebből 3 év szakma specifikus és legalább 1 év emberek

vezetésében szerzett tapasztalat.

• WINDOWS és MS Office teljes körű használata. Az elektronikus levelezés, az SAP



munkakörhöz kapcsolódó moduljainak, illetve adatbázis kezelő és speciális szoftvereknek

(technológiai eszközökhöz mellékelt stb.) felhasználó szintű ismerete és használata.

• „B” kategóriás jogosítvány

• „A2” angol alapozó

 

Amit kínálunk:

• Versenyképes bérezés

• Éves bónusz

• Egyénre szabható éves cafeteria keret

• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

• Korlátlan járóbeteg ellátás, célzott szűrővizsgálatok

• Áramdíj kedvezmény

 

Munkavégzés helye: Debrecen


