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A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. pályázatot hirdet 
 

„Csatornahálózati karbantartó” 
 

munkakör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

Munkarend jellege:   Egy műszakos munkarend 

A munkavégzés helye:  Tolna megye, Dunaföldvár 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

• A Mezőföldvíz Kft. Dunaföldvári Főmérnökség ellátási területen levő hálózat 
üzemelésének figyelemmel kísérése, tisztításának elvégzése. Szennyvízátemelők 
ellenőrzése, szivattyúk kiemelése, és visszahelyezése, javításukban való részvétel. 

• Részt vesz az év közbeni csatornahálózat, szennyvízátemelő és csapadékvíz-hálózat 
tervszerű karbantartásában WOMA és szippantó csatornatisztító segítségével. 

• Az ellátási területéhez tartozó szennyvízátemelők takarítása. 
• Részt vesz az ellátási területén lévő szennyvízrendszerek karbantartási és az 

esetleges hibaelhárítási feladatokban 

• Az ellátási terület telephelyeinek bejárása, gondozása, takarítása, ideértve a füves 
területek karbantartását is. 

Pályázati feltételek, elvárt kompetenciák: 

• Szakmunkás végzettség 

• Készenlét vállalása 

• Rugalmasság 

• Önálló, felelősségtudatos munkavégzés 

• Precizitás, pontosság 

• Problémamegoldó készség 

• B kategóriás jogosítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Fémipari csőszerelő szakmunkás végzettség  

• Műszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság 

• C kategóriás jogosítvány 

• GKI kártya 

Amit biztosítunk: 

• Teljes munkaidős, határozatlan idejű foglalkoztatás 

• Biztos, hosszú távú munka 

• A régió elismert víziközmű-szolgáltatójának munkakörnyezete és biztonsága 
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31. 

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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