
 
 

Társágunk a – SZOLTERV Kft. – szolnoki székhellyel, valamint budapesti fiókteleppel műszaki tervezési és 

mérnökszolgáltatási tevékenységet végez az olaj- és gázipar, petrolkémia és vegyipar, továbbá egyéb 

energiaipari és feldolgozó ipar területeken. 

Cégünk a jelenlegi üzleti területein, illetve további piaci szegmensein vállalkozási tevékenységének bővítéséhez 

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

 
 
 

Villamos tervezőmérnök 
(villamos energia ellátás, villámvédelem) 

 
 
 

FELADATOK: 

• külső villamos energia ellátás tervezése (energiaszolgáltató rendszeréről történő leágazás KÖF/KIF ellátó vezetékek 
tervezése) 

• MKEH és szolgáltató oldali egyeztetése, engedélyeztetése hálózati csatlakozáshoz 

• belső villamos energia ellátás tervezése, közép és kisfeszültségű belső villamos energia ellátás megtervezése, 
villamos fogyasztók energiaellátásának kialakítása, kábelnyomvonalak és tálcák megtervezése 

• villamos főelosztók és kapcsolószekrények, villamos vezérlések megtervezése 

• villamos fogyasztók és telepített létesítmények egyedi, valamint rendszer szintű villámvédelmének kialakítása 

• CAD alapú és ePLAN tervezői szoftverek alkalmazásával 2D tervek készítése 

• részvétel tervezési munkafolyamatok szervezésében, adatszolgáltatások összeállításában 

• anyagjegyzékek, engedélyezési és kivitelezési tervek összeállítása 
 
ELVÁRÁSOK: 

• felsőfokú villamosmérnöki végzettség 

• MS Office alkalmazások gyakorlati szintű ismerete 

• CAD alapú szoftverek (AutoCad) és ePLAN magas szintű ismerete 

• B- kategóriás jogosítvány 

• pontosság és precizitás 

• önálló munkavégzésre való készség és képesség 

• csapatmunkára való készség 

• analitikus gondolkodás 

• megoldás-orientált személet 
 
ELŐNYÖK: 

• ipari környezetben szerzett tervezési gyakorlat 

• Rb-s, ATEX-es környezet ismerete 

• tervezői jogosultság 

• esetleg műszaki ellenőri és szakértői, vagy felülvizsgálói jogosultság 
 
AMIT KÍNÁLUNK: 

• hosszú távú munkalehetőség, stabil és kiegyensúlyozott munkakörnyezet, 

• szakmai fejlődési és tovább képzési lehetőség (karrier terv) 

• versenyképes fizetés és egyéb juttatások 

•  
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETEK: 

• főállású munkakör, teljes munkaidő, határozatlan időre 

• KÖF/KIF külső hálózati kapcsolatok tervezése 

• KÖF/KIF belső villamos energia ellátás tervezése 

• ipari létesítmények villámvédelmének tervezése 

• dokumentáció összeállítás, engedélyezés 



 
 
• CAD alapú, ePLAN tervezés 

 
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: 

• műszaki területen szerzet minimum 3-5 év tapasztalat 
 
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS: 

• nem szükséges társalgási vagy tárgyalási nyelvismeret  

• elvárás a tervezési szoftverek használatához szükséges nyelvismeret  
 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

• Budapest, 

• vagy Szolnok 
 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

• Kizárólag e-mailben, a fizetési igény megjelölésével 
 
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 

• 2019. november hónaptól 
 
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

• Elektronikus úton 
 
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS, A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE 

• megfelelőnek ítélt pályázatot, a jelentkezővel folytatott személyes interjú követi 

• pályázat eredményéről a pályázók a folyamat lezárását követően elektronikusan kapnak értesítést 
 
KAPCSOLAT, ÖNÉLETRAJZÁT ÉS MOTIVÁCIÓS LEVELÉT A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE KÜLDJE 

• 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! 
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