
 
 

Társágunk a SZOLTERV Kft. – szolnoki és budapesti helyszínű irodáinkban 
műszaki tervezési és mérnökszolgáltatási tevékenységet végez. Piaci területeink 

elsősorban az olaj- és gázipar, petrolkémia és vegyipar, továbbá egyéb energiaipari és 
feldolgozó ipar területek 

 
Cégünk a jelenlegi üzleti területein, illetve további piaci szegmensein vállalkozási 

tevékenységének fejlesztéséhez kapacitás- és kompetenciafejlesztést kíván végrehajtani, 
melyhez az alábbi szakmai terülten munkatársat keres: 

 
 

ÉPÍTŐMÉRNÖK 
(tartószerkezeti, statikus mérnök) 

 
 
 
FELADATOK, A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGEK: 
Ipari, energiaipari, petrolkémiai és vegyipari területeken folytatott tervezési tevékenység során építőmérnöki – 
tartószerkezeti tervezési feladatok:  
• acélszerkezetek statikai tervezése, csomóponti számítások elvégzése 

o csőtartók, üzemközi csőhidak acélszerkezetei 
o szivattyú és kompresszor színek tartó acélszerkezetei 
o mobil konténeres gépegységek acélszerkezetei 

• vasbeton tartószerkezetek, alaptestek tervezése, alapozás és vasalás számítása 
o pontalapok, sávalapok csőtartó és acél tartószerkezethez 
o teherhordó síklemez alapok tervezés építmények alapozására, mobil konténeres acélszerkezetek 

elhelyezésére 
o forgógép alapok (szivattyúk, kompresszorok) 
o technológiai és tároló tartályok vasbeton alapjainak tervezése 
o épületalapok (kezelő és kiszolgáló épület), ipari csarnok alapozásának tervezése 
o beton felfogó terek, kármentő és szennyvíz betonmedencék, felszín alatti monolit műtárgyak 

• statikai számítások dokumentálása 
• beszerzési anyagok, engedélyezési és kivitelezési tervek összeállítása 
• kapcsolattartás a tervezési társosztályokkal, adatszolgáltatások összeállítása 
• tervezői művezetés, a kivitelezés segítése hatékony műszaki megoldásokkal 
 
ELVÁRÁSOK: 
• szakirányú felsőfokú végzettség (BSc, vagy MSc), 
• tervezési területen szerzett gyakorlat és tervezési jogosultság, 
• legalább egy szerkesztő és tervező program felhasználó szintű ismerete (pl.: ArchiCAD, AutoDesk ADT, Revit, 
Nemetschek Allplan, Axis vagy Tekla Structures) 
• csapatjátékos attitűd 
• precíz munkavégzés 
• önállóság és terhelhetőség, 
• jó szervező- és problémamegoldó készség 
• „B” kategóriájú jogosítvány 
• tervezési jogosultság 

 
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: 
• acélszerkezetek statikai tervezésében, csomóponti számításában, modellezésében és gyártmánytervezésében 

szerzett tapasztalat 
• Tekla Structures, Consteel és IDEA Statica, Axis VM, Allplan programok ismerete 
• megközelítő út, szerviz utak, üzemi utak tervezésében gyakorlat 

 
AMIT KÍNÁLUNK: 
• szakmai fejlődési lehetőség, 
• kreatív team munka, 
• változatos műszaki feladatok, 



 
 
• versenyképes fizetés, 
 
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETEK: 
• főállású munkakör, teljes munkaidő, határozatlan időre 
• Szilárdsági méretezés 
• CAD alapú és 3D-s tervezés 
• technológiai készülékek és berendezések tervezése 
• nyomástartó berendezés tervezés 
 
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: 
• min 3-5 év tapasztalat 
 
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS: 
• nem szükséges társasági vagy tárgyalási nyelvismeret  
• elvárás a tervezési szoftverek használatához szükséges nyelvismeret  
 
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: 
• Heti 36 órát meghaladó, teljes munkaidős főállású, alkalmazotti jogviszony keretében 
 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
• 1024 Budapest, Lövőház utca 7-9. alatti irodánkban; 
• vagy 5000 Szolnok, Mária út 37. székhelyünkön 
 
PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: 
• pályázó szakmai pályáját részletesen bemutató fényképes önéletrajz, valamint motivációs levél 
• iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító oklevelek (okiratok) másolata 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályáztatási eljárásban résztvevők megismerhetik 
 
MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: 
• 2020.  május hónaptól, illetve megállapodás szerint 
 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
• elektronikus úton, a fizetési igény megjelölésével 
 
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS, A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE: 
• megfelelőnek ítélt pályázatot, a jelentkezővel folytatott személyes interjú követ 
• pályázat eredményéről a pályázók a folyamat lezárását követően elektronikusan kapnak értesítést 
 
KAPCSOLAT: 
• telefon: Szűcs Anett, +36 20 586 2585 
• email.: karrier@szolterv.hu 
• WEB: www.szolterv.hu 
 
 

Amennyiben Ön nem rendelkezik a fent leírt elvárásokkal, a jelentkezését sajnos nem áll 
módunkban elfogadni! Az álláshirdetés feladója a pályázó felvételére nem kötelezhető! 

 
 

TE IS CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ! 
KÜLD EL JELENTKEZÉSED MIHAMARABB A FENTI CÍMRE ÉS GYERE EL HOZZÁNK SZEMÉLYES 

TALÁLKOZÓRA! 


