
 
 

                                                                                                                                                                              

 

 
HA A FEJLŐDÉS ÉS TÖBB, MINT 150 ÉV SZAKMAI TUDÁS NEKED HÍVÓSZÓ,  

CSATLAKOZZ HOZZÁNK! 
 

a „Vízválasztó” gyakornoki programunk TÉGED VÁR  

AMENNYIBEN: 
 minimum heti 20 órában 

 stabil, hazai nagyvállalati környezetben 

 szakmai és kutatási feladatokban, pályázatokban, akár külföldi projektekben 

 jó hangulatú csapat tagjaként megmérettetnéd magad 

AMIT EHHEZ VÁLLALATUNK BIZTOSÍT: 
 12 hónapos határozott idejű munkaszerződés 

 minden hónapban biztos fizetés, béren kívüli juttatások 

 kölcsönös elégedettség esetén továbbfoglalkoztatási lehetőség 

 rugalmas munkaidő beosztás  

 távmunka lehetőség 

 támogató csapat, mentor 

 kötelező szakmai gyakorlat leigazolása 

 szakdolgozatírás biztosítása 

 folyamatos fejlődési lehetőség (részvétel tréningeken, konferenciákon, belső képzéseken) 

 közösségi programok 

GYAKORNOKI POZÍCIÓK: 

 ENERGETIKUS GYAKORNOK: 
A gyakornok feladatköre a betanulás hónapjait követően a Vállalatunk villamos energia 
gazdálkodásában lesz igazán jelentős, a főelektrikus közvetlen támogatásával: jelentések, 
elszámolások, villamos számlák feldolgozásában való közreműködés, továbbá aktív részvétel a 
napelemes fejlesztésekben. 
Feltétel: aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező villamosmérnöki tanulmányok 

 ÉPÍTŐMÉRNÖK PROJEKTIRÁNYÍTÓ GYAKORNOK: 
A specifikus feladatokhoz kapcsolódó ismeretek folyamatos bővítése mellett lehetőség lesz önálló 
munkavégzésre, munkaterületek ellenőrzésére, digitális és papír alapú projekt anyagok 
rendszerezésére, a projektekhez kapcsolódó területi bejárásokra, tervegyeztetésekre és a 
kivitelezőkkel történő kapcsolattartásra. 
Feltétel: aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező építőmérnöki tanulmányok 

 GYENGE- VAGY ERŐSÁRAMÚ PROJEKTIRÁNYÍTÓ GYAKORNOK: 
A pozícióhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása mellett lehetőség lesz önálló munkavégzésre, 
digitális és papír alapú projekt anyagok rendszerezésére, projektekhez kapcsolódó helyszíni 
bejárásokra, tervegyeztetésekre, és a kivitelezőkkel történő kapcsolattartásra. 
Feltétel: aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező villamosmérnöki tanulmányok 

 SZAKTERÜLETI MÉRNÖK GYAKORNOK: 
A Vállalatunk által üzemeltetett víz-csatorna rendszerek, a mérnökszolgálati osztály munkájának, 
belső kommunikációs rendszereink megismerése mellett közműnyilatkozatok, elvi nyilatkozatok 
összeállításában bőven lesz feladat. Emellett a leendő gyakornokunk a településszerkezeti tervek 
véleményezésében, valamint a tervek jóváhagyásában óriási gyakorlatot szerezhet.   
Feltétel: aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező építőmérnöki tanulmányok 



 
 

                                                                                                                                                                              

 

 VILLAMOS TERVEZŐMÉRNÖK GYAKORNOK: 
Célunk, hogy a Vállalatunknál alkalmazott elektromos energiaellátás és vezérlés, valamint a 
működtetés és kommunikációs műszaki megoldásokhoz kapcsolódó feladatokban aktívan 
közreműködjön a gyakornokunk. Továbbá hatalmas tapasztalatot szerezhet a víztermelő egységek 
(gépházak, kutak) elektromos tervezésének ellátásában is. 
Feltétel: aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező villamosmérnöki tanulmányok 
 

 VONALAS TERVEZŐMÉRNÖK GYAKORNOK: 
A naprakész viziközmű tervezéstechnikai ismeretek elsajátítása mellett elsősorban tervezés 
támogatói feladatok ellátásához keressük gyakornokunkat, aki hatalmas tapasztalatot szerezhet a 
gyakornoki program végén az önállóan elkészített vezetékrekonstrukciós tervével.  
Feltétel: aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező építőmérnöki tanulmányok 

 

MUNKAVÉGZÉS IDŐTARTAMA: 2022. szeptember 4. – 2023. augusztus 31. 
 
MUNKAVÉGZÉS HELYE:  
az Energetikus gyakornok pozíció kivételével (1044 Budapest Váci út 102.), a többi pozíció 
munkavégzésének helyszíne a központi irodaházunk (1138 Budapest Váci út 182.) 

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL:  

 aktív (felsőoktatási intézményben folytatott) tanulmányok 

 tanulmányok lezárása 2023. évben 

 
 
 
ÉRDEKLŐDÉS ÉS JELENTKEZÉS:  
2022. augusztus 5-ig Antos Brigittánál az alábbi elérhetőségeken: brigitta.antos@vizmuvek.hu,  
+36 30 3234 523 
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