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A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. pályázatot hirdet 
 

„Villanyszerelő” 
 

munkakör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

Munkarend jellege:   Általános munkarend, készenlét ellátása 

A munkavégzés helye:  Tolna megye, Bonyhádi és Pécsváradi Főmérnökség 
üzemeltetési területe  

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

• Ellenőrzi a villamos berendezések működését, figyelemmel kíséri a létesítmények és 
berendezések energiafogyasztását. 

• Karbantartja az elektromos kötéseket, szerelvényeket és berendezéseket. 

• Meghibásodott villamos berendezések javítása, elektromos szekrények takarítása. 

• Szennyvíztisztító berendezések kezelése, ellenőrzése és karbantartása. 

• Ivóvíz termelő kutak ellenőrzése, szivattyúk teljesítményének mérése. 

• Figyelemmel kíséri az ivóvíztermelés és szennyvíztisztítás és elvezetés 
energiagazdálkodását, és javaslatot tesz az esetleges változtatásokra. 

• Részt vesz a víztermelés és víztisztítás és szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 
üzem szivattyúinak és egyéb berendezéseinek javításában, cseréjében, a műtárgyak, 
építmények, épületek, valamint a kutak védőterületeinek karbantartásában. 

• Egyéb műszaki feladatok ellátása. 

• Szennyvíz minőségének ellenőrzése. 

• Éves karbantartási munkákban való részvétel. 

• Telephely gondozása, takarítása, bejárása. 

• Készenlét-ügyelet ellátása. 

Pályázati feltételek, elvárt kompetenciák: 

• Villanyszerelői végzettség 

• Egészségügyi alkalmasság 

• lakóhely 25 km-es körzeten belül 

• Rugalmasság 

• Önálló, felelősségtudatos munkavégzés 

• Precizitás, pontosság 

• Probléma megoldó készség 

• B kategóriás jogosítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Műszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság 

• bonyhádi lakóhely 

• C kategóriás jogosítvány 

• Csőszerelő, lakatos végzettség 

• Vezérlés, automatika, informatikai ismeretek 
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Amit biztosítunk: 

• Teljes munkaidős, határozatlan idejű foglalkoztatás 

• Biztos, hosszú távú munka 

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

kérhető. 

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 munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezofoldviz.hu honlapon 

keresztül szerezhet. 
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