
 

 

 

 

 

 

A Viador Átrium tervezőiroda saját szakmai portfóliója bővítése céljából 

Épületvillamossági tervező mérnök 

munkatársat keres. 

 

Az Épületvillamossági tervező mérnök felelőssége a projektek minőségi előkészítése, megtervezése, illetve 

szakértői támogatás nyújtása a műszaki átvételig. 

 

Feladatok: 

- megrendelő igényének felmérése; egyeztetés megbízókkal, kivitelezőkkel  

- műszaki és jogi keretek letisztázása 

- előzetes áramellátási igény benyújtása az áramszolgáltató felé 

- villamos tervezés (áram, villámvédelem) előkészítése (rajzolás, koncepció, stb.) 

- villamos engedélyezés előkészítése  

- projekt résztvevőkkel (megrendelő, szakágak, projekt menedzser, kivitelező, hatóságok) való 

egyeztetés és kapcsolattartás 

- saját „munkakörnyezet” kialakítása, majd felfejlesztése: 

o építész és projekt menedzsment irodán belül az épületvillamossági terület kialakítása  

o vállalaton belüli épületvillamossági folyamatok megteremtése, kialakítása 

 

Elvárások: 

 

- villamosmérnöki végzettség 

- hasonló munkakörben szerzett 5-10 éves tapasztalat 

- épületvillamossági tervező jogosultság (V-T) 

- épületvillamossági tervezéshez szükséges szoftver felhasználói szintű alkalmazása (Revit) 

- tervezési és kivitelezési folyamatok átfogó ismerete 

- MS Office felhasználó szintű ismerete 

- középfokú szintű angol nyelvtudás 

- ügyfélközpontú szemlélet  

- jó kommunikációs és szervezőkészség 

- jó problémamegoldó képesség 

- kezdeményezőkészség és nyitottság a tanulásra 

 
 

Irodánkat 2008-ban azzal a céllal alapítottuk, hogy az épített 

környezetet alakító folyamatokban magas színvonalú munkánkkal 

részt vegyünk, valamint hogy rugalmasan elégítsük ki a 

környezetalakításban részt vevő szereplők komplex igényeit. így az 

irodánk által nyújtott szolgáltatások nem csupán a projekt menedzseri,  

épületgépészeti építészeti vagy generáltervezésre korlátozódnak: az 

épített környezet alkotóelemeit életciklusuk során az első gondolattól 

az üzemeltetési kérdésekig átfogóan kísérjük végig.  



Előnyt jelenthet: 

 

- kereskedelmi üzletek kialakításában szerzett tervezői és/vagy kivitelezői gyakorlat 

- projektvezetői tapasztalat  

- építészek által használt ArchiCad szoftver alapvető ismerete  

- MS Projekt program felhasználói szintű ismerete  

- egyéb, releváns, vagy szakági munkafolyamatokhoz kapcsolódó jogosultságok (ld. 

villámvédelem, felelős műszaki vezető, stb.) 

 

Amit kínálunk: 

- lehetőség a munkaterület/munkakörnyezet új üzletággá, divízióvá fejlesztésére, vezetői szintre 

lépésre 

- tanulás, fejlődés, szakmai előrelépés a céggel  együtt 

- versenyképes juttatás 

- profi, szakmailag igényes, fiatalos csapat 

- változatos, sokrétű munka 

- munkavégzés a XIV. kerületben jól megközelíthető és modern környezetben 

 
Jelentkezés az állásra:  

Amennyiben pozíciónk elnyerte tetszését, kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát a következő email címre 

küldje el: karrier@viadoratrium.hu  
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