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A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. pályázatot hirdet 

 

„Nehézgépkezelő” 

 

munkakör betöltésére. 

 

 

A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

Munkarend jellege:   Egy műszakos munkarend 

A munkavégzés helye:  Dunaföldvár 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

• Vezetékhálózat hibaelhárítási, fenntartási, építési és rekonstrukciós munkák során az 

árokásó gép használata, tehergépjármű vezetése. 

• Viziközmű vezeték fektetése. 

• Részvétel a hibaelhárítási, fenntartási és rekonstrukciós feladatok elvégzésében 

munkaidőben vagy azon túl. 

• Készenlét vállalása. 

Pályázati feltételek, elvárt kompetenciák: 

• Nehézgépkezelői jogosítvány (1111 Traktor alapú univerzális földmunkagép ) 

• Rugalmasság 

• B kategóriás jogosítvány 

• Precizitás, pontosság 

• Probléma megoldó készség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Műszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság 

• Nehézgépkezelői jogosítvány (1212 Gumikerekes kotrók, 1222 Lánctalpas kotrók) 

• C kategóriás jogosítvány 

• Szakirányú végzettség 

• GKI igazolvány 

Amit biztosítunk: 

• Rendszeres havi bér 

• Teljes munkaidős, határozatlan idejű foglalkoztatás 
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• Biztos, hosszú távú munka 

• A régió elismert víziközmű-szolgáltatójának munkakörnyezete és biztonsága 

______________________________________________________________________ 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 14. 

 

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 pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (75) 830 203-as 

telefonszámon kérhető. 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezofoldviz.hu honlapon 

keresztül szerezhet. 

 

mailto:munkaugy@mezofoldviz.hu
http://www.mezofoldviz.hu/
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A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. pályázatot hirdet 

 

„Vízvezeték és csőhálózatszerelő” 

 

munkakör betöltésére. 

 

 

A jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

Munkarend jellege:   Általános munkarend 

A munkavégzés helye:  Tolna megye, Dunaföldvár (MRV, Dunaföldvári Főmérnökség  

ellátási területe) 

 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

• A szerelő feladata a vezetékhálózat hibaelhárítási, fenntartási és 

rekonstrukciós munkák, valamint ivóvíz bekötések építése; bekötővezetékek 

és akna hibák javítása; a csövek, szerelvények és vízmérők cseréje. 

• Készenléti szolgálat vállalása. 

Pályázati feltételek, elvárt kompetenciák: 

• Szakmunkás végzettség 

• Rugalmasság, önállóság 

• Jó kommunikációs készség 

• Probléma megoldó készség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Műszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság 

• B, C kategóriás jogosítvány 

• Villanyszerelői vagy fémipari végzettség 

• Informatikai ismeretek 

Amit biztosítunk: 

• Rendszeres havi bér 

• 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: 2022. április 08. 

 

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 pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (75) 830 203-as 

telefonszámon kérhető. 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezofoldviz.hu honlapon 

keresztül szerezhet. 
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