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A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. pályázatot hirdet 

 

„Üzemvezető helyettes” 

 

munkakör betöltésére. 

 

 

A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

Munkarend jellege:   Kötetlen munkarend, Készentét vállalása 

A munkavégzés helye:  Tolna megye, Bonyhád (Bonyhádi szennyvíztisztító telep) 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

• A feladat- és hatáskörébe tartozó szennyvízhálózati rendszerek üzemeltetése, 

karbantartása és fejlesztése 

• Szoros együttműködés a szennyvíztelep üzemvezetőjével 

• Az üzem beosztott munkatársainak irányítása, munkájuk felügyelete 

• Az üzem folyamatait irányító informatikai és kommunikációs rendszerek kezelése 

• Kapcsolattartás, valamint a Társaság képviselete szakhatóságoknál, partner 

cégeknél, illetve beszállítóknál 

Pályázati feltételek, elvárt kompetenciák: 

• Vízügyi vagy építőipari felsőfokú végzettség 

• Kiváló problémamegoldó képesség, stratégiai gondolkodás 

• Pontos, felelősségtudatos, önálló munkavégzés 

• Microsoft Office ismertek 

• B kategóriás jogosítvány 

• Ügyeleti, készenléti szolgálat vállalása 

• Lakóhely 25 km-es körzeten belül 

• Rugalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• C kategóriás jogosítvány 

• Műszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság 

• Vezetői gyakorlat 

Amit biztosítunk: 

• Rendszeres havi bér, kellemes munkakörnyezet 

• Biztos, hosszú távú munka 

• Határozatlan idejű munkaszerződés 

• Rugalmas munkarend 

• Sokoldalú, kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok 
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• A régió elismert víziközmű-szolgáltatójának munkakörnyezete és biztonsága 

______________________________________________________________________ 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 17. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton a Mezőföldvíz Kft. HR és munkaügyi osztálya részére a 

munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni a 

megpályázott munkakör megnevezését. 

• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (75) 830 203-as 

telefonszámon kérhető. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezofoldviz.hu honlapon 

keresztül szerezhet. 
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