
 
 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
 

Műszaki ellenőr  
munkatársakat keres 

 
Amiben számítunk leendő munkatársunk tudására, szakmai hozzáértésére: 
Kiemelt állami beruházások keretében megvalósuló kivitelezési projektek műszaki ellenőri 
feladatainak folyamatos, teljes körű ellátása keretében: 

• műszaki felügyelet, naprakész műszaki dokumentálás; 
• együttműködés a szakági műszaki ellenőrökkel; 
• kapcsolattartás megrendelővel és vállalkozóval; 
• építési napló vezetése, ellenőrzése; 
• tervezői egyeztetéseken való részvétel; 
• generálkooperációkon való részvétel, emlékeztető készítése; 
• rendszeres havi jelentés készítése; 
• tervdokumentációk ellenőrzése, véleményezése; 
• költségvetések mennyiségi ellenőrzése; 
• minőségbiztosítási dokumentációk ellenőrzése; 
• technológiai folyamatok előzetes jóváhagyása; 
• döntés-előkészítő tanácsadás; 
• munkaterület átadás lebonyolítása; 
• építési helyszín állapotának fényképes dokumentálása; 
• vállalkozók teljesítéseinek ellenőrzése, igazolása; 
• pótmunka igények elbírálása, javaslattétel; 
• ütemtervek nyomon követése; 
• műszaki átadás-átvételek lebonyolítása, dokumentálása; 
• megvalósulási tervek, átadási dokumentációk ellenőrzése. 

 
Amire szükség van a feladatok elvégzéséhez: 

• felsőfokú műszaki szakirányú végzettség (építész-, építő-, gépész-, vagy villamosmérnök); 

• műszaki ellenőri jogosultság; 

• minimum 5 éves szakmai tapasztalat; 

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 

• B kategóriás jogosítvány; 

• jó kommunikációs és szervező készség, megbízhatóság, rugalmasság; 

• önálló, precíz munkavégzés, projektszemléletet, proaktívitás, kiváló problémamegoldó 
képesség. 

 

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent: 

• tervezői szoftverek ismerete; 

• tervezői jogosultság; 

• felelős műszaki vezetői jogosultság; 

• szakértői jogosultság. 
 
 

Munkavégzés helye: Budapest 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy „Műszaki ellenőr” jeligével juttassa el 
fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát, bérigénye megjelölésével a hr@emi.hu e-mail 
címre. 
Bővebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.emi.hu 
 

A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez azon adatokra 
vonatkozóan, amelyeket a pályázatában feltüntetett. Az ÉMI Nonprofit Kft., mint adatkezelő az 
álláspályázatokat az „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés)” 
című dokumentumban meghatározott módon kezeli, mely tájékoztató az adatkezelő a honlapján 
teszi közzé a www.emi.hu oldalon, az Adatvédelem menüpont alatt. Az Adatkezelő fenntartja a 
jogot, hogy ezt a tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az 
Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja. 
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