
 
 
Francia tulajdonú vállalatunk immáron több mint 25 éve sikeres szereplője a mélyépítő iparnak. 
Napjainkra a tapasztalt szakembergárdának és fejlett eszközparkunknak köszönhetően a hazai 
speciális mélyépítési piac egyik vezetőjévé váltunk. Az elmúlt évtizedek folyamatos technológiai 
fejlesztésének következtében cégcsoportunk a legtöbb korszerű speciális mélyépítési eljárással 
foglalkozik. Jelenleg munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe: 

Művezető 

Miért jó nálunk dolgozni? 

• Multinacionális környezetben dolgozunk, mégis családias a légkör 
• Fiatal csapatunk a folyamatos kihívások mellett nyitott szellemű és segítőkész 
• A kreativitásnak folyamatosan szabad teret adunk 
• Évente több céges- és csoportszintű rendezvényt és közösségi programot tartunk  
• Szakmai és belső továbbképzéseket szervezünk munkavállalóink részére 
• Modern környezetben, új irodaházban dolgozunk 
• Szakmailag inspiráló, modern technológiákkal dolgozunk 

Fontos számunkra: 

• Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása mind a kollégáinkkal, mind külső partnereinkkel 
• Energikusság, motiváltság és proaktivitás 
• Pozitív, nyitott, szakmai fejlődést kereső személyiség 
• Elkötelezettség a kiemelkedő színvonalú projektek megvalósítása iránt 
• Erős motiváció és képesség az önálló munkavégzésre 
• Talpraesettség és határozottság 
• Globális szemlélet 
• Hatékony változásmenedzsment 

Milyen az ideális jelölt? 

• Minimum középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik (pl. építőipari technikum) 

• Min. 2-3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, de pályakezdők jelentkezését is 
várjuk 

• Elkötelezett a kiemelkedő színvonalú projektek megvalósítása iránt 

• Nagyfokú önállóság, mérlegelési és döntéshozatali képesség jellemzi 

• Erős kommunikációs készséggel rendelkezik  

• Felhasználói szintű MS Office ismeretekkel rendelkezik, ezen felül az AutoCad programot 

is magabiztosan használja 

• „B” kategóriás jogosítvánnyal és vezetési tapasztalattal rendelkezik 



Mi a feladat? 

• Kivitelezési munkaterületen a napi munkavégzés megszervezése, fizikai dolgozók 

helyszíni irányítása 

• Folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel, építésvezetővel, alvállalkozókkal  

• A munkafolyamatok kiviteli terv szerint történő elvégzése  

• Hatósági előírások és minőségi követelmények betartásának biztosítása 

• Munkavédelmi előírások betartásának biztosítása, felügyelete 

• Adminisztratív teendők, műszaki folyamatok dokumentálása 
 

 

Amit kínálunk: 
 

• Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség  

• Hosszútávú munkalehetőség 

• Állandó kihívásokkal teli munkakör 

• Versenyképes juttatások  

• Munkavégzéshez szükséges autó, telefon és laptop 

Állás, munka területe(i): 

• Építőipar 
• Mélyépítés 
• Projektmenedzsment 

Szükséges tapasztalat: 

• 2-3 év releváns szakmai tapasztalat, referenciákkal 

Szükséges nyelvtudás: 

• Aktív, társalgási szintű angol előny 

Foglalkoztatás jellege: 
 

• Teljes munkaidő 
 

Munkavégzés helye: 

• Változó - A munkakör betöltőjével szemben elvárás a mobilitás, mivel a projektek 
helyszínei Magyarország területén belül változnak, ami utazással jár. Jelenleg 
nyíregyházi munkaterületünkre (LEGO) keresünk kollégát. 

 
Érdeklődés esetén fényképpel, fizetési igény megjelölésével ellátott önéletrajzot és motivációs 
levelet a hr@hbm.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
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