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feladatok: a villamos felsővezetéki hálózat és a kapcsolódó berendezések fenntartási munkálatainak elvégzése,üzemzavar esetén hibaelhárítás és helyreállítás,valamint magasban történő munkavégzés.
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feladatok: a felsővezeték szerelői feladatokon túl részt vesz a vasúti közlekedésben, vezeti a felsővezeték szerelő vasúti járművet (TVG, SVMG)
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feladatok: munkát végző csoport tevékenységét a helyszínen felügyeli, koordinálja és ellenőrzi, valamint vezeti a felsővezeték karbantartási lapokat.
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Miért válaszd a MÁV-csoportot?

Mert...

Mert...











az ország egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő vállalatcsoportja
vagyunk;
számos szakterületen, országszerte kínálunk állásokat;
munkatársaink szakmai fejlődését széles körű képzésekkel, konferenciákkal támogatjuk;
pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk;
folyamatban lévő tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati,
szakdolgozatírási, ösztöndíj- és duális képzési lehetőségekkel várunk;
társaságainknál szakmai és vezetői karrierlehetőségek várnak rád;
egyes vállalatainknál rugalmas munkaidő-beosztást és otthoni
munkavégzési lehetőséget (home office) biztosítunk;
alapfizetésed mellé cafeteria juttatást, önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulást, valamint egyes vállalatainknál utazási kedvezményt
kínálunk.











az ország egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő vállalatcsoportja
vagyunk;
számos szakterületen, országszerte kínálunk állásokat;
munkatársaink szakmai fejlődését széles körű képzésekkel, konferenciákkal támogatjuk;
pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk;
folyamatban lévő tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati,
szakdolgozatírási, ösztöndíj- és duális képzési lehetőségekkel várunk;
társaságainknál szakmai és vezetői karrierlehetőségek várnak rád;
egyes vállalatainknál rugalmas munkaidő-beosztást és otthoni
munkavégzési lehetőséget (home office) biztosítunk;
alapfizetésed mellé cafeteria juttatást, önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulást, valamint egyes vállalatainknál utazási kedvezményt
kínálunk.

