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Közvilágítási Műszaki Támogató 
gyakornoki munkakör betöltése 

 

Az EDF DÉMÁSZ Zrt.  
Önkormányzati Kapcsolatok és Közvilágítási Irodája  

villamosmérnök pályakezdő diplomás vagy alapszak-/mesterképzést hamarosan befejező 
munkatársat keres szegedi munkahellyel, teljes munkaidőben, azonnali munkakezdéssel. 

 
Leendő munkatársunk feladatai: 
 

• Vizsgálja, véleményezi, egyezteti a közvilágítási műszaki illetve kiviteli terveket. 
• Egyeztet az önkormányzatok illetve megbízottaik műszaki kapcsolattartójával, tervezőjével. 
• Helyszínen bejárja, felméri, továbbá adminisztrálja a közvilágítási berendezéseket. 
• Egyeztet a villamos elosztóhálózati engedélyes képviselőjével. 
• Karbantartja a közvilágítási célú fényforrások adatbázisát. 
• Elemzi a közvilágítási célú fényforrások üzemeltetési és karbantartási körülményeit. 
• Adatot biztosít a közvilágítási üzemeltetési árazási rendszer működtetéséhez. 
• Egyeztet illetékes (kontrolling, pénzügyi, számviteli, jogi) szakértőkkel. 
• Műszaki-gazdasági szempontból elemzi, értékeli a csoportos fényforrás-csere feltételeit. 
• Figyeli és elemzi a preventív és reaktív karbantartási munkák aktualitását, teljesítését. 
• Információt biztosít a közvilágítási üzemeltetési engedély működtetéséhez. 
• Részt vesz közvilágítási célú berendezések üzembe helyezésében, műszaki átadás-átvételében. 
• Követi, jelenti, adminisztrálja a közvilágítási tartalmú beruházásokat, kivitelezési munkákat. 
 
Munkája során gyakorlatot és tapasztalatot szerez: 
• Közvilágítási (elosztóhálózati) berendezések üzemeltetése és karbantartása tevékenységben. 
• Villamos műszaki illetve kiviteli tervezéssel kapcsolatos ügyekben. 
• A közvilágítási üzemeltetés elszámolási, kontrolling, pénzügyi, jogi, kockázatkezelési dimenzióiban. 
 
Az ideális jelölt: 
• (Erősáramú) villamosmérnök (pályakezdő) diplomás vagy az ilyen alapszak-/mesterképzést hamarosan befejezi. 
• Magyar nyelven anyanyelvi szinten beszél. 
• Rendelkezik B kategóriás vezetői engedéllyel. 
• MS Excel és Word alkalmazásokban megfelelő felhasználói gyakorlattal bír. 
 

Ezen túlmenően: 
• Reál- és elemző beállítottságú, képes komplex információhalmazzal gondolkodva dolgozni. 
• Jól terhelhető, önálló munkára képes illetve jó együttműködési készséggel rendelkezik. 
• Stabil, érett személyisége jó kommunikációs képességgel párosul. 
 

Előnyt jelent: 
• Kommunikációképes szóbeli és írásbeli (esetleg műszakival bővített) angol nyelvtudás. 
• Világítástechnikai szakmérnöki/szakemberi végzettség. 
 
Amit kínálunk: 
• Kiváló munkakörülmények egy nemzetközi energetikai társasság magyarországi vállalatánál. 
• Szakmai kihívások egy lendületes, fiatalos csapatban. 
• Kölcsönös elégedettség esetén (diploma birtokában) további munkakapcsolat lehetősége. 

 
A meghirdetett munkakör a kiválasztást követően betölthető. 

 
A pályázatokat (fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél) 
2014. január 24-ig a szemelyugy@edf.hu címre kérjük küldeni. 
A pályázatban valamint az azt tartalmazó elektronikus üzenet tárgyában szerepeljen a 
„Közvilágítási műszaki támogató” azonosító! 
Kérdéseikkel Anger Ottóhoz (otto.anger@edf.hu vagy 30 399 78 85) vagy 
Lindenberger Évához (30 383 55 64) fordulhatnak. 
 


