Szeretnél egy összetartó csapathoz tartozni?
Alig várod, hogy kibontakoztasd szaktudásod?
Változatos, komplex projektekre vágysz?
Olyan munkatársat keresünk belvárosi irodánkba, akinek hasonló szívügyei
vannak, mint nekünk.
A Mi szívügyeink:

Vasútfejlesztési projektek tervezési folyamatainak irányítása,
a vasúti pálya-, biztosítóberendezés-, vasúti felsővezeték-,
valamint a vízépítési és víziközmű-tervezés.
A Kontúr Csoport Tervező, Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Kft. a
magyarországi vasúti infrastruktúra-tervezési piac kiemelkedő szereplője.
Feladataink ellátásához

Vízépítő mérnököt keresünk.

Ne kerülgessük a forró kását. Rengeteg projektünk van, határidőkre dolgozunk és
állandó pörgésben vagyunk. „Vízépítő munkatársként” az Infrastruktúra Tervezési
Osztályt fogod erősíteni.
No, de mégis, mire számíthatsz, ha csatlakozol a csapatunkhoz?
Feladatok sallang nélkül, röviden, tömören:
• Vasúti infrastruktúra tervezés támogatása vízépítési, vízrendezési, közműtervezési
feladatok megvalósítása.
• Szakági tervezőkkel együttműködve, víztelenítési megoldások tervezése, méretezése.
• Komplex tervezési folyamatokban, egyeztetéseken való részvétel.

Hogy érzed? Menni fog? Olvass tovább, érdemes!

Ki számunkra az ideális jelölt?
Az általunk elvárt szakmai kompetenciák:
• Örülünk, ha haladó szinten használod, vagy úgy is mondhatnánk barátod az: AutoCAD

és MS Office csomag.

• Vízépítéssel, vízrendezéssel és közműtervezéssel kapcsolatos egyetemi végzettség

megléte.

• Min. 3 év tapasztalat a fent felsorolt feladatok ellátásában és szoftverhasználatban vagy

tervezői jogosultság megléte.

Személyes kompetenciák:
Fontos számunkra, hogy kikkel dolgozunk együtt. Ezeket a személyes kompetenciákat
várjuk:
• Terhelhető, precíz, rugalmas és megbízható.
• Igazi ,,problémamegoldó” hozzáállás jellemzi.
• Jól szervez, tervez, irányít és „megoldásközpontú”.
• Közvetlen, nyitott és az átlátható kommunikáció híve.

Ha még mindig olvasod, annak örülünk. Ne izgulj, a nehezén már túljutottál.
Nem elvárás, de előny, ha:
• B kategóriás jogosítvánnyal és autóvezetési tapasztalattal rendelkezel.
• Erős, aktív, min. társalgási angol nyelvtudásod van.
• Tudod használni a Civil 3D-t.

Mit kínálunk a munkádért cserébe?
• Tudjuk, sokak számára elcsépelt, de itt tényleg egy „jó fej”, segítőkész és vidám

csapatot megoldási javaslatokkal és nem problémákkal.

• Szakmai fejlődést azáltal, hogy széleskörűen több projektbe is betekintést nyersz majd.
• A munkádhoz szükséges modern infrastrukturális eszköztárat.
• Valóban versenyképes bért.
• Próbaidő lejártát követően cafeteria juttatást és vállalati mobiltelefont.

Mi nemcsak egymás mellett, hanem egymással dolgozunk budapesti munkavégzési
helyünkön, nyitott ajtókkal (kivéve, ha nagyon elmélyülnénk egy-egy kacifántosabb
ügyben).
Jelentkezés módja:

Amennyiben szimpatikusnak tartasz bennünket és alkalmasnak érzed magad a
pozíció betöltésére, akkor várjuk jelentkezésed egy fényképes szakmai önéletrajz
kíséretében a következő email címre: karrier@konturcsoport.hu

