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Tatabányai építőmérnöki iroda keres 

 

ÉPÍTŐMÉRNÖK, STATIKUS 

 
munkatársat részmunkaidőben, vagy teljes munkaidőben 

 
Feladatok:  
Projektfeladatok önálló végzésére keresünk akár frissdiplomás mérnököt 6 fős cégünkhöz. Az 

ideális jelentkező önállóan képes magasépítési épületek, építmények (családi házak, ipari 

épületek, egyéb építmények) tervezésére, statikai számítására, tervellenőrzésre. A statikai 

számítások elkészítése mellett a megrendelővel, építésszel és kivitelezővel való 

kapcsolattartás a feladata, valamint a műszaki rajzoló munkatársak számára biztosítja a 

munkájukhoz szükséges adatokat. 

 

Elvárások: 
 építőmérnöki diploma (osztatlan képzés, Bsc. vagy Msc.) 

 önálló munkavégzés 

 AxisVM, MathCAD, AutoCAD, MS Excel felhasználói szintű ismerete 

 jó kommunikációs képesség 

 tanulási hajlandóság 

 pontosság a munkában és a határidőkben, igényesség a munkában 

 

Amit kínálunk: 
 versenyképes fizetés teljesítményarányos bónusszal. 

 Akár 99% home office: természetesen fontos a személyes kapcsolattartás és irodai 

munka, különösen az első időben, de a koronavírus járvány megmutatta nekünk, hogy 

nem szükséges irodába utazgatni. Ha otthonról is ugyanolyan jól el tudod látni a 

munkádat, akkor miért ne? 

 Rugalmas munkaidő: nem kell reggel 8-tól délután fél 5-ig bent lenned az irodában. Ha 

az egyes szakágak (építészek, megrendelők, kivitelezők, műszaki rajzolók) napközben 

elérnek telefonon, mert az emailes kommunikáció nem várhat, akkor a munka többi 

részét szabadon tudod beosztani. 

 érdekes, szerteágazó feladatok: vasbeton, acél, tégla, fa, öszvér szerkezetek 

 szakmai fejlődés: az elmúlt 21 év alatti többezer projektben dolgoztunk már, így szinte 

bármilyen munka is jöjjön, arra szinte biztosan lesz egy korábbi munka kiindulási 

alapnak. Nem hagyunk egyedül sem a munkákkal, sem a kérdésekkel. 

 hosszú távú munkalehetőség: munkavállalóink fixek, nincs folyamatos rotáció, családi 

légkörben dolgozhatsz, ahol a munkádat megbecsülik, értékelik és meg is fizetik. 

 

 

Ha felkeltetük az érdeklődésedet és jelentkeznél a munkára, akkor a magyar nyelvű 

önéletrajzod a membran@membran-kft.hu címre tudod elküldeni. 

 

Kérdés esetén a +36-70-581-5360-as telefonszámon érdeklődhetsz Gécsek Máténál. 
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